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تصديــــر

تتنــوع مصــادر تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا؛ ومــن أهــم هــذه المصــادر وأوثقهــا هــو 
نتائــج األعمــال الميدانيــة واألبحــاث العلميــة التــي تقــوم بهــا البعثــات المتخصصــة عــن آثــار 

المملكــة العربيــة الســعودية. 

وانطالقــاً مــن دور الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي ممثلــة بقطاع اآلثــار والمتاحف 
فــي التوعيــة والمحافظــة علــى آثــار المملكــة والتعريــف بهــا وإبرازهــا عــن طريــق اإلنتــاج 
ــي  ــار الســعودية »أطــالل« الت ــة اآلث ــا حولي ــع وســائله المتاحــة؛ ومــن ضمنه والنشــر بجمي
تعنــى بنتائــج األعمــال الحقليــة لفــرق المســح والتنقيــب األثريــة والتــي يتوقــع منهــا أن 
تمدنــا بمعلومــات قيمــة عــن األدوار الحضاريــة للمجتمعــات التــي اســتوطنت فــي الجزيــرة 

العربيــة.

نضــع بيــن يــدي القــارئ الكريــم العــدد الثامــن والعشــرين، والشــك فــي أن نشــره ســيضيف 
إضافــة جديــدة إلــى مــا هــو معــروف عــن تاريــخ الحضــارات التــي تعاقبــت علــى أراضــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يرســخ البعــد الحضــاري لهــا، ويثــري ذاكرتهــا الثقافيــة 

والتراثيــة.

نائب الرئيس لآلثار والمتاحف المكلف 
رستم بن مقبول كبيسي



تقـــــــــــديــم

يطـل علينـا العـدد الثامـن والعشـرون مـن حوليـة اآلثـار السـعودية »أطـالل« المجلـة العلميـة التـي تعنـى بآثـار المملكـة العربيـة 
السـعودية وقـد احتـوى العديـد مـن التقاريـر األثريـة التـي تميـزت بتنوعهـا وثرائهـا العلمـي والموضوعـي لتشـمل العديـد 
مـن أعمـال المسـح والتنقيـب األثـري التـي تمـت فـي بعـض مناطـق المملكـة، ولعـل كل متابـع وقـارئ لهـذا العـدد يجـد أن 
الهيئـة العامـة للسـياحة والتـراث الوطنـي سـاعية إلـى إكمـال مسـيرتها العلميـة والمهنيـة التـي بدأتهـا ضمـن رؤيـة مسـتقبلية 

واضحـة. واسـتراتيجية 

وقـد قسـم هـذا العـدد إلـى قسـمين: األول قسـم التنقيبـات األثريـة ويضـم أربعـة مـن التقاريـر العلميـة ذات القيمـة األثريـة؛ 
أولهـا تقريـر أعمـال المشـروع األثـري السـعودي الفرنسـي المشـترك فـي مدائـن صالـح والـذي أبرز لنا مالمح مـن  التنقيبات 
األخيـرة للمشـروع ونتائجهـا علـى بعـض المناطـق المحـددة بالتنقيـب في هذا الموسـم ومن نتائج التقرير اكتشـاف قبر نبطي 
جديـد وعـدد مـن النقـوش الكاملـة، وأخـرى لـم تكتمـل، ووضع التقرير عدة فرضيات تفسـر االكتشـافات األثريـة في المنطقة 

السـكنية، والحاميـة العسـكرية المحيطة بها.

وثانيهـا التقريـر العلمـي ألعمـال المشـروع األثـري السـعودي النمسـاوي المشـترك بموقـع قريـة بمنطقـة تبوك الموسـم األول، 
وقـام الفريـق بإجـراء مسـح للموقـع، وإعـداد قوائـم علميـة باللقـى األثريـة، وعمـل دراسـة متكاملـة عـن فرن الفخـار الذي عثر 

عليـه فـي الموقـع لمعرفـة طـرق صناعـة فخـار قرية وأسـاليب زخرفته.

وثالثهـا تقريـر أولـي ألعمـال الموسـم األول للتنقيـب بمدينـة فيـد التاريخيـة، وأعـد التقريـر ضمـن أعمـال الهيئـة بالتعـاون مـع 
جامعـة حائـل، ويعـد أهـم مـا كشـف عنـه أن تاريـخ الموقـع ال يبـدأ مـع ظهـور اإلسـالم وطـرق الحـج فحسـب بـل إنـه موغـل في 
القـدم، حيـث يعـود للعصـر الحجـري القديـم األسـفل، وتحديـًدا فـي المرحلـة اآلشـولية المتأخـرة حوالـي 250.000 سـنة من 

الوقـت الحاضر.

ويختتـم العـدد فـي قسـمه األول بتقريـر رابـع ألعمـال التنقيبـات فـي موقـع مدينـة ُجرش خالل الموسـمين السـادس والسـابع، 
حيـث تـم الكشـف عـن عـدة أساسـات لمبـاٍن فـي الموقـع قـام الفريـق بترميمهـا وتأهيلهـا، وكشـف أيًضـا عن عدد مـن األدوات 

الفخاريـة المتنوعة.

ويحتـوي القسـم الثانـي مـن العـدد علـى مجموعـة متميـزة مـن التقاريـر العلميـة للمسـح األثـري، يتصدرها التقريـر األولي عن 
األعمـال الميدانيـة فـي جنـوب غربـي المملكـة العربيـة السـعودية بمنطقتـي جـازان وعسـير، حيـث أسـفر المسـح عـن التعرف 
علـى المزيـد عـن مالمـح العصـر الحجـري القديـم فـي المنطقـة، ورماد البراكين، وشـعاب المرجان، وأسـفر أيًضا عن معرفة 

طبيعـة البيئـة القديمـة لجنـوب الجزيـرة العربيـة، والتـي جذبت إنسـان ما قبـل التاريخ.

أمـا تقريـر مشـروع مسـح العـال والوجـه الـذي قامـت بـه البعثـة السـعودية الفرنسـية الفنلنديـة المشـتركة، فلـم يسـفر المسـح 
عـن العثـور علـى رسـوم صخريـة أو نقـوش كتابيـة ضمـن المسـار الـذي تـم مسـحه مـا بين مدائـن صالح والبحـر األحمر، ولعل 
مـن المؤمـل أن تكـون المواسـم القادمـة أكثـر تفـاؤالً فـي أثنـاء دراسـة الطـرق األخـرى التـي تربـط العـال بالمنطقة السـاحلية.

وجـاء تقريـر الموسـم الثانـي لمسـح وادي حنيفـة بمنطقـة الريـاض، مشـتماًل علـى عـدة نتائج أولية منها تحديـد مصادر حجر 
الصـوان وأنواعـه، والعثـور علـى الكثير من المتحجـرات واألحافير المختلفة.



وقـد اشـتمل العـدد أيًضـا علـى أبحـاث أثريـة أوليـة للبعثـة السـعودية الفرنسـية المشـتركة فـي أرخبيـل جـزر فرسـان خـالل 
المـدة بيـن األعـوام )١425- ١4٣5هــ/ 2005- 20١4م(، وأسـفر المسـح عـن تتبـع مواقـع االسـتيطان فـي األرخبيـل بالجـزر 
واألوديـة التـي تمـر بهـا، وأوصـى التقريـر بضـرورة القيـام بتنقيبـات فـي تلـك المواقـع من أجل الكشـف عما بها من آثار تشـير 

لهـا كسـر الفخـار، وقطـع المعـادن المتناثـرة علـى السـطح.

إن اسـتمرار األعمـال األثريـة بشـقيها المتمثليـن فـي التنقيبـات والمسـوح األثريـة واسـتمرار تسـجيل العديـد مـن النتائـج 
الخالقـة واالكتشـافات الجديـدة التـي تطلعنـا عليهـا هـذه التقاريـر العلميـة ليؤكـد أن وطننـا يحتضـن إرًثـا حضارًيـا عريًقا من 
العصـور الحجريـة مـروًرا بالممالـك العربيـة قبـل اإلسـالم، وقـد توجتـه الحضـارة اإلسـالمية التـي بزغت أنوارهـا األولى على 
أرض هـذه البـالد الطاهـرة وهـو األمـر الـذي يدعـو للفخـر واالعتـزاز ويجعلنـا نـزداد إصـراًرا وحماًسـا فـي مواصلـة أعمـال 

الكشـف األثـري.

رئيس التحرير
مدير عام إدارة البحوث والدراسات األثرية

القسم األولد. عبداهلل بن علي الزهراني
تقارير التنقيبات األثرية



مقدمة
ليلــى نعمــة، املعهــد الفرنســي للدراســات الشــرقية واملركــز 

الوطنــي الفرنســي للبحــث العلمــي 

الفرنســي  الســعودي  صالــح  مدائــن  مشــروع  نتائــج  تنشــر 
علــى ثــالث مراحــل هــي: نشــر تقاريــر كاملــة مفصلــة ســنوياً 
أو كل ســنتن مبوقــع اإلنترنــت١ للمركــز الوطنــي الفرنســي 
الهيئــة  عــن  تصــدر  مطبوعــات  وسلســلة  العلمــي،  للبحــث 
العامــة الســعودية للســياحة والتــراث الوطنــي بعنــوان« سلســلة 
دراســات أثريــة محكمــة«2  ونشــر تقاريــر بحوليــة أطــالل عــن 
كبيــراً،  شــوطاً  التنقيبــات  فيهــا  قطعــت  أو  مختــارة  مواقــع 
وأخيــراً نشــر مســاهمات أكادمييــة عــن تنقيبــات أو مواضيــع 
خاصــة كالفخــار )دوران وجيربــر 20١4ب( والنباتــات القدميــة 
)بوشــارد 20١4( وطقــوس جنــازة )بوشــارد وآخــرون 20١5( 
ــع   ــن املتوق ــخ. وم ــر وشــارلو 20١5( إل ــي )روم وتسلســل الزمن
ــر ورجــوم  ــة أو مقاب ــة عــن مناطــق مختلف ــر نهائي ــة تقاري كتاب
وأحيــاء ســكنية وســدود وبوابــات لنشــرها يف عدديــن عــام 
20١5م عــن الكتابــة مبدافــن األنبــاط التذكاريــة يف احلجــر 

)نعمــة 20١5م(.

وكان آخــر تقريــر عــن مشــروع التنقيــب مبدائــن صالــح أرســل 
لنشــره يف حوليــة أطــالل الســعودية العــدد 24 عــن موســم 
20١١م، ركــز علــى التنقيــب بثــالث مناطــق بناحيــة الســكن يف 
احلجــر القدميــة وكان آخــر موســم تنقيــب مبنطقــة ١ )مســؤول 
 9 باملنطقتــن:  تنقيــب  موســم  وثانــي  شــارلو(  جيــوم  عنهــا 
)القبــر ١٣2 مســؤولة  زبيجينيــو فيمــا( و6  )مســؤول عنهــا 
عنهــا ليلــى نعمــة(، وأضيــف إلــى هــذه التقاريــر عــرض أولــى 
بنيــش  أجــراه السيد/كريســتوف  املغناطيــس  مســح  لنتائــج 
ـِن قدمــه إبراهيــم الســبهان. وكان  وعــرض عــن صناعــة اللَـّ
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عــام 20١١م هــو رابــع الســنوات األَُول مــن انطــالق برنامــج 
تــاله دراســتان عامــي 20١2و20١٣م  التنقيــب عــام 2008م 
العامــة  الهيئــة  مــع   )20١7-20١4( اتفاقيــة  توقيــع  قبــل 
الســعودية للســياحة والتــراث الوطنــي. تتطــرق اإلســهامات يف 
الفقــرة التاليــة عــن أعمــال موســمي 20١4و20١5م ونتائجهمــا 
ــب  ــل بنشــرها؛ لعالقتهــا بجوان ــي تســتحق التعجي الباهــرة الت
ــخ  ــل: تأري ــح مث ــن صال مهمــة مختلفــة ببرنامــج البحــث مبدائ
نــوع واحــد علــى األقــل مــن منشــآت الرجــوم وهــو قضيــة 
عويصــة منــذ عــام 2008م )وائــل أبــو عزيــزة( واكتشــاف مدفــن 
ــم يتعــرض للنهــب )إن.  ــاًل ل ــه كام ــب في ــد والتنقي نبطــي جدي
دل هوبيتــال( ورســم مخطــط كامــل عــن ســور حتصــن املدينــة 
ــوف(  ــى اآلن )فرانســوا فيالن ــة حت ــه الغربي ــم تكشــف ناحيت ل
ــرة متنوعــة  ــوش كثي ــى نق ــة عل ــات املدين ــور بإحــدى بواب والعث
ــوف( والتنقيــب والكشــف عــن ظاهــرة أفــاد  اخلطــوط )فيالن
فيالنــوف بأنهــا معســكر بجنوبــي ســور التحصــن مالصــق لــه 
مــن الداخــل )زبجينيــو ت فيمــا( وأخيــراً بعــد آخــر الدراســات 
عــن الفخــار ومــواده املســتمدة مــن أمكنــة خاصــة )مدافــن، 
رجــوم ...إلــخ( )ســي. دوران وواي. جيربــر( كمــا ركــز موســما 
ــح نســتعرضها  ــواٍح أخــرى مبدائــن صال ــى ن 20١4و20١5م عل

ــا. ــورة بأســماء مؤلفيه ــر املذك ــل نشــر التقاري قب

اســتمر العمــل خــالل موســمي 20١4و20١5م )اللوحــة ١.١أ( 
بعلــو اجلبــل IGN 132 وهــو مــن احلجــر الرملــي ومــا حولــه 
بــه  نحــت  ينحــدر شــماالً  الســكن؛  بشــمال شــرقي منطقــة 
ــا   ــرز عناصــره منصــة مبلطــة شــيد عليه ــد نبطــي مــن أب معب
»تترابليــون« يحتضنــه جــدار مــن احلجــر يعــود إلــى نهايــة 
القــرن األول قبــل امليــالد؛ ويظهــر مــن وجهــة احلــرم جنوبــاً أنــه 
لطائفــة عبــدة إلــه الشــمس. والبــد مــن التفريــق بــن املربعــات 
احملفــورة مباشــرة بأســفل اجلبــل شــرقاً )الظاهــرة 6000، 
ليلــى نعمــة( وجنباتــه جنوبــاً )الظاهــرة 6٣000 لــوران ثولبــك( 
ــد  ــي )الظاهــرة 64000 و65000 خال ــه الغرب ومربعــات بجنوب
بــرز  ومــا  الهاجــري(  املوســى، ومحمــود  وماهــر  احلايطــي، 

 تقرير عن أعمال املشروع األثري السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح
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ــة الشــرقية  ــدة بعــد تنظيــف اجلهــة اجلنوبي مــن جــدران جدي
مــن اجلبــل؛ ويقســم هــذه اجلــدران حــول منطقــة مفتوحــة 
جــدران متكســرة رمبــا مــن حــرم املعبــد، وظهــرت بقعتــان 
متكتلــة الطبقــات مــن ثــالث مراحــل أو أربــع: اثنتــان منهــا 
نبطيــة وواحــدة أو أخريــان تعــود إلــى 250 ميــالدي مــع فــارق 
زمنــي بينهمــا، وتتصــل باحلــرم أعــاله مراحــل ســكن األنبــاط 
بأســفل اجلبــل ١٣2 IGN وهــو جــدار يســاير منحنــى منشــآت 
أخــرى، رمبــا أقــدم منهــا، والدينيــة منهــا. ومتيــزت الفتــرة بعــد 
250 ســنة ميــالدي شــرقاً بأحــواض ميــاه مــن احلجــارة علــى 
مســتوى األرضيــات رمبــا باجلنــوب )البــد مــن التأكــد منــه 
عقــب دراســة الفخــار( بعــد تســوية جــدار مقــوس نبطــي وبنــاء 
جداريــن عليــه، وعثــر علــى منشــآت ميــاه شــرقاً ورمبــا هنــاك 

ــاً. منهــا جنوب

وقــد جــرت احلفريــات بســفح جنــوب غربــي اجلبــل علــى 
مســافة ١0 أمتــار تقريبــاً مــن ركنــه اجلنوبــي الغربــي وهــي 
اســتكمال ملــا ســبق مــن تنقيبــات عــام 200٣م بقيــادة الدكتــور 
ضيــف اهلل الطلحــي؛ اكتشــف آنــذاك نقــش التينــي )الطلحــي 
والديــري 2005( واســتمر العمــل فيهــا عــام 20١١م )بإزالــة 
ثالثــة  )حفــرت  20١4م  عــام  يف  املربعــات(.  بــن  القواطــع 
الظاهــرة   ،200٣ عــام  احلفــر  مواقــع  مــن  جنوبــاً  مربعــات 
65000( وعــام 20١5م )حفــر مربــع شــرقاً مــن أوســط بقعــة 
بهــدف وصــل  الظاهــرة 64000  عــام 200٣م،  مــن حفريــة 
ــة املربعــات  ــرز يف ثالث الظاهــرة 65000 مــع 6٣000(، وقــد ب
وحــدات  عــدة  )أو  املراحــل  متعــدد  بظاهــرة 65000 ســكن 
ســكنية( والبــد مــن دراســة الفخــار دراســة وافيــة لتأريــخ هــذا 
الســكن. وباحلفــر عــام 20١5م يف امتــداد هــذه املنطقــة شــرقاً 
املربــع 64000 بــرزت جــدران وأرضيــات مبلطــة وهــي امتــداد 
وحــدات الســكن غربــاً. والبــد مــن إيضــاح عالقــة املنشــآت 
املكتشــفة مبنطقــة 6٣000 مــع ســفح اجلبــل ١٣2 IGN: فهــل 
كان هنــاك فاصــل بــن وحــدات الســكن واملنشــآت الدينيــة 
الســابقة؟ إن كانــت اإلجابــة بالنفــي فكيــف تتصــل ببعضهــا 
ومــا الزمــن النســبي بينهمــا؟ البــد مــن األخــذ يف احلســبان كل 

هــذه األســئلة يف املواســم القادمــة.

اســتمر العمــل عــام 20١4م مبنطقــة 9 ســبق أن نقــب فيهــا 
الباحث/زبجينيــو. تــي. فيمــا عامــي 20١١-20١2م بإشــراف 

روميــر وذلــك لتوســيع مجــال التنقيــب شــمال شــرقي املربعــات 
احلاليــة؛ للكشــف عــن مبنــى عــام محتمــل ســبق أن شــوهدت 
عــن  روميــر  وكشــف الباحث/جيــروم  شــاخصة،  رســومه 
طبقتــن ســفلية وعلويــة ضمــت األخيــرة عناصــر معماريــة 
الرابــع  القــرن  حتــى  الثانــي  القــرن  إلــى  يعــود  ســور  منهــا 
ــن  ــدأ مــن إحــدى اجلهت ــراء تب ــالدي وهــي عناصــر يف الع مي
الشــمالية أو اجلنوبيــة إلــى ناحيــة غرفــة أو مبنــى، وكشــف 
ألول مــرة مبدائــن صالــح عــن درج بأحــد أركان هــذا الســور. 
وقــد اســتعملت عناصــر النحــت والعمــارة التذكاريــة )شــبه 
أعمــدة، قواعــد أعمــدة، تيجــان ســواري نبطيــة( يف بنائهــا 
ممــا يؤكــد وجــود مبنــى عــام مهــم يف فتــرة األنبــاط. أمــا 
الطبقــات الســفلية فتعــود إلــى نهايــة فتــرة األنبــاط وبدايــة 
عهــد الرومــان؛ عثــر بهــا علــى جــدران مــن اللــن )جــدار فقــط 

وحجــارة( لغرفــة بوحــدة ســكنية.

ذكــرت الباحثــة/إن. دل. هوبيتــال يف تقريــر عــام 20١4م عــن 
20١5م  عــام  عنــه  وكشــف   IGN ١١6.مدفــن  ١ اكتشــاف 
وســبق أن أشــرفت علــى التنقيــب عــن ثالثة أخــرى عام 20١4م 
هــي: IGN 103, IGN 88 , IGN 97 وقــد نحــت األخيــر مــن 
بعلــو  صالــح  مبدائــن  الســابقة  التذكاريــة  األنبــاط  مدافــن 
اجلبــل، واجهتــه بــال زخرفــة، وقبــور نحتــت بأرضيــة املدفــن، 
قــد دفــن فيــه ١9 فــرداً ومعهــم خــرز مــن الزجــاج رمبــا ســوار 
رومانيــة  نبطيــة،  )هلنســتية  الفتــرات  مــن  متنوعــة  وكســر 
أخيــرة، بيزنطيــة( ولــم يعــرف بعــد تأريــخ بدايــة نحــت املدفــن 
علــى ضــوء مــا توفــر مــن مــواد أثريــة. وبتنظيــف املدفنــن 88 
و97 لتبعثــر اآلثــار ورفــات العظــام ودهــس الســياح عليهــا يف 
ــاً يف  ــه قــد دفــن عــدد ٣2 جثمان ــارة املوقــع اتضــح أن ــاء زي أثن
املدفــن 88 معهــا خشــب وجلــود وأنســجة وبقايــا صمــغ وكســر 
ــى القــرن األول ميــالدي وقــالدة منظومــة مــن  ــود إل فخــار تع
احلبــوب وقطــع كفــن مــن اجللــد مــزدان باألصــداف؛ لــم تنتــِه 
دراســة رفــات املدفــن رقــم 97، وعثــر فيــه علــى كميــات كبيــرة 
مــن اخلشــب )بعضــه مــن التابــوت( والســالل أكثــر ممــا يف 

ــح. ــن صال ــاط يف مدائ مدافــن األنب

العمــالت  علــى  20١4و20١5م  عامــي  الدراســة  واســتمرت 
والفخــار واحليوانــات وبقايــا النباتــات؛ نتــج عنهــا معرفــة تــوزع 
املســكوكات وفقــاً للفتــرات )تــي بــوزو( والرخويــات البحريــة 

املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح )املوسمن ١4٣6هـ/20١4 - 20١5 م(

ومصادرهــا وأن مصــدر بعــض املعثــورات مبدائــن صالــح هــو 
البحــر األحمــر وليــس اخلليــج العربــي )جــي ســتدر واي تــردي( 
وكــذا معرفــة الفخــار ومنشــأه )دوران وجيربــر( وتنــوع الزراعــة 
يف مدائــن صالــح )يوشــارد( واكتشــاف نباتــات جديــدة )كزبــرة، 
ِرجــاة( وثبــت اســتنبات القمــح القاســي بهــذه املنطقــة وليــس 

قمــح الصيــف.

األخيــرة  التنقيبــات  دمــج  الرجــوم:  دراســة  برنامــج 
F19 )منطقــة  الرجــوم  مبجمــع  ٢٠١٤م  ونتائجهــا 

 )٤٢٠٠٠
وائل أبو عزيزة، باحث آثار باملشروع 

ــن عامــي  ــح )ب ــن صال ــات ببرنامــج مدائ ــى املعاين كشــفت أول
2002و2005( عــن مئــات الرجــوم أو املدافــن خاصــة غربــي 
املوقــع )نعمــة وآخــرون 2006: 84-89( وأعلــى الرجــوم مــن 
احلجــارة عكــس املدافــن النبطيــة املنحوتــة بأســافل جبــال مــن 
احلجــر الرملــي حــول ناحيــة الســكن تضــرر بعضهــا لكــن دون 
دليــل يــؤرخ ذلــك. ويهــدف البرنامــج مــن دراســة هــذه الرجــوم 

إلــى معرفــة تواريخهــا ومخططاتهــا ووظائفهــا. 

ــار  ــر مجــس اختب ــة مــن هــذا البرنامــج بحف ــدأت أول مرحل ب
عــام 2008م برجــم بعلــو جبــل اخلرميــات )ظاهــرة 4000( 
اتضحــت طــرق إنشــائه )أبوعزيــزة 20١0( وبــرز مــن حتــت 
حجارتــه هيــكل حســن البنــاء، وهــو مدفــن مســتطيل يحتضنــه 
بــرج حجــري مســتدير قطــره ٣.9م حتــدق بــه حجــارة بيضــاء، 
فبــدا املدفــن كالبــرج، ولــم يعــرف تاريــخ إنشــائه، وتعــرض 
للنهــب مــراراً ودفنــت جثامــن فيــه إبــان العصــور القدميــة، 
مــن  مجموعــات  ثــالث  طبقاتــه  تربــة  مــن  واســتخرجت 
ــاري بــن القــرن األول  شــظايا العظــام انحصــر تأريخهــا املعي
قبــل امليــالد وبدايــة القــرن الثالــث ميــالدي ومــازال يــدرس 
ــوع  ــب وتن ــش والنه ــده وتعرضــه للنب تأريخــه اآلن نظــراً لتعقي
رجــوم حجارتــه واختــالف أبعادهــا ممــا جعــل الفريــق عــام 
20١١م يبــدأ يف املرحلــة الثانيــة مــن املشــروع؛ لتقييــم مســتوى 
األضــرار ومعرفــة مــا بقــي ســليماً مــن املنشــآت وتصنيــف 

أحــدث االكتشــافات.  

واســتمر العمــل عــام 20١١ للكشــف عــن األطــم والرجــوم التــي 
ســبق تســجيلها )اللوحــة ١.١ب( خاصــة بجبــل اخلرميــات 

املمتــد خــارج ســور احلمايــة احلديــث. وباختيــار بقعــة االختبار 
مغّربــة بطــول ١.٣ كــم وُمجنبــة بعــرض 700م تضــم قممــاً مــن 
ــة، واختيــرت  ــوق مــن األرض اللين ــي يتخللهــا فت احلجــر الرمل
ــا، وجــرى  ــا به ــع ملقارنته ــي املوق ــع جنوب ــان بقصــر الصان قمت
معاينــة عــدد 276 رجمــاً وتســجيل أبعادهــا ووصــف مقتضــب 
عــن بقاياهــا وحجــم تضررهــا عقــب النهــب مــع وصــف أولــي 
عــن ظاهــر املعثــورات القريبــة منهــا )فخــار، وأدوات حجريــة، 
وعظــام، ومختلــف املــواد( وحفــظ أرقــام صــور القطــع مبلــف 

ــزة، 20١١(. )أبوعزي

صنفت املنشآت التالية على أنها »رجوم« حسب معاينتها 
ميدانياً:

أ-  قبور أبراج )عدد 50(  -١
ب- قبور أبراج مستديرة )عدد 26(  

ج- قبور أبراج مستديرة محدقة بحجارة بيضاء )عدد 20(  
د- قبر مستطيل )عدد ١(  

قة بحجارة )عدد ٣( هـ- قبور أبراج مستطيلة محدَّ  

مقابر رجوم )عدد ١8(:  -2
أ- مقابر رجوم مستطيلة )عدد ١١(  

ب- قبور منحوتة )عدد 7(  

قبور ملحدة مستطيلة ركامية )عدد ١٣(  -٣
أ- قبور بجنبات اجلدران )عدد١4(  

ب- منشآت مستطيلة )عدد١٣(  

6- منشآت بتجاويف )عدد 6(
7- رجوم ومنشآت مختلفة )١١8+44(

ال ميكــن وصــف كل نــوع علــى حــدة نظــراً لتفرقهــا علــى نــواٍح 
عديــدة٣ لكــن البــد مــن ذكــر تنــوع األطــالل )اللوحــة 2.١( 
ــع  ــن املنشــآت وأدرجــت م ــا تضــرر م ــر م ــف أكث ــذر تصني وتع
الفئــة الســابعة وأخــرى مــع الفئتــن )اخلامســة والسادســة( 
وقــد تبــن أنهــا مبــان وليســت جنائزيــة بتاتــاً مــع كثــرة بعــض 

انظــر أبــو عزيــزة 20١١، نعمــة 20١5: ٣4-٣9 بنــاء علــى عمــل أبــي   ٣
عزيــزة
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أنواعهــا. يشــبه نــوع املدفــن )رقــم ١( الــذي نبــش عــام 2008م 
واتضــح أنــه مــن املنشــآت املنتشــرة بكثــرة يحــدق ببعضهــا 
حجــارة بيضــاء وأخــرى مســتطيلة، وقــد ركمــت علــى بعــض 
 )٣ )نــوع  حجــارة  مــن  رجــوم  املســتطيلة  القبــور  ملحــودات 
ــود  ــاس تع ــة الن ــور لعام ــا قب ــا وفســرت أنه ــي كشــف عنه كالت
إلــى الفتــرة النبطيــة )نعمــة وآخــرون 2006: 84-87( أحدثهــا 
الركاميــة )النــوع 2( واملنحوتــة باجلــدران )النــوع 6( وأغربهــا 
حجــارة  مــن صفــي  وتشــييدها  لتجانســها  نظــراً  األخيــرة؛ 
ونحــت بــكل جــدار جتويفــان أو ثالثــة مســتطيلة بطــول متريــن 
علــى عمــق يتــراوح مــن 0.60م إلــى ١ م. وبدراســة عــدد )١١( 
مــن أصــل )١4( تبــن أنهــا تكثــر يف جنبــات جبــل اخلرميــات 
ــّد  ــد ن ــوب  خاصــة النجــود 9 ، ١١، ١2 إال واحــد ق مــن اجلن
بعيــداً عــن اجلبــل شــماالً واثنــان شــرقاً مــن قصــر الصانــع 
)اللوحــة ١.١ب( ومتتــاز جتاويــف اجلــدران بانتظامهــا تقريبــاً 
واتصالهــا بقبــور األبــراج خاصــة احمُلّوطــة بحجــارة بيضــاء 
قــد يكــون لهــا وظيفــة وعالقــة زمنيــة. رفعــت مــواد مــن حــول 
ــع  ــح صن ــن صال هــذه اجلــدران ضمــت فخــاراً مجهــوالً مبدائ
مــن تركيبــة تــراوح لونهــا مــن زهــري إلــى أحمــر داكــن خشــن 
الطــالء مرّقــش الزخــارف وحــزوز صغيــرة؛ ســبق تســجيل هــذا 
النــوع أربــع مــرات وهــو متصــل مبنشــآت مــن الفئــة اخلامســة 

ــرات. ــر بــرج مســتدير بــال جدي ويف منشــأة معقــدة بهــا قب

بعــد معاينــة مخططــات منشــآت الصنــف اخلامــس وتــوزع 
وموادهــا  املســتديرة  األبــراج  مبقابــر  وارتباطهــا  فراغاتهــا 
ــة تبــن أنهــا تســتحق البحــث فتقــرر دراســتها ملعرفــة  الثقافي

ووظائفهــا. أعمارهــا 

خصــص وقــت مــن املرحلــة الثالثــة مــن برنامــج دراســة الرجــوم 
جتاويــف  جلدرانــه  مبجمــع  التنقيــب  وجــرى  20١4م  عــام 
 F19 املجمــع  علــى  ركــز   )20١4 )أبوعزيــزة  الداخــل  مــن 
)املنطقــة 42000( جنوبــي النجــد 22 بجبــل اخلرميــات وفيــه 
ــف  ــور اجلــدران الصن ــراج املســتديرة البســيطة وقب ــور األب قب
اخلامــس )اللوحــة ١.2( وذلــك للكشــف عــن أربعــة األمــور 
التاليــة: ١( معرفــة طــرق إنشــاء قبــور اجلــدران ومخططاتهــا 
بقبــر  احملتملــة  صالتهــا  معرفــة   )٣ وظائفهــا،  حتديــد   )2
البــرج، 4( رفــع قطــع أثريــة أو مــواد عضويــة ملعرفــة تاريــخ 

إنشــاء القبــور.

ــع )الظاهــرة 42002(  ــغ قطــر الرجــم شــمال شــرقي املجم بل
ــات  ــر معلوم ــم تتوف 7.5م وارتفاعــه ١.2م )اللوحــة ١.٣أ( ول
ــه وتضــرره، وتبــن  ــه وال مخططــه نظــراً للنبــش في ــة عن كافي
أنــه مســتدير كالبــرج قطــره 5م شــيد مــن ثالثــة مداميــك مــن 
احلجــارة، بقــي ســليم منهــا ارتفــاع 40ســم )ظاهــرة 420١١( 
ولــم يكــن ُمَحّوطــاً بحجــارة بيضــاء وقــد ســبق اكتشــافه )عــام 
20١١م( وظهــر أنــه » قبــر مســتدير كالبــرج«. ترتبــط قبــور 
اجلــدران بنوعــي قبــور األبــراج )احمُلَّوطــة بحجــارة أو دون 
ذلــك( فطاملــا اتصلــت قبــور اجلــدران بقبــور األبــراج املطوقــة 

بحجــارة بيضــاء.

وعثــر بجنــوب غربــي قبــر البــرج علــى جــدار شــيد مــن صفــي 
)اللوحــة ١.٣أ(  متقابلــة  بهمــا جتاويــف مســتطيلة  حجــارة 
علــى مســافة 4.5م  طولــه 4200٣ 9.7م وعرضــه ١.75م 
شــمال شــرقي الرجــم، جميــع واجهاتــه مــن حجــارة بعضهــا 
كبيــر )طولهــا 60ســم( بقــي جــزء ســليم ارتفاعــه 40ســم إلــى 
ــة مــن طــول اجلــدار  ــى ثالث ١.7م ومقــدار أربعــة مداميــك إل
42007   ١0.5م عرضــه مــن ١.4م إلــى ١.7م بقــي منــه ســتة 
مداميــك ســليمة ارتفاعهــا 60 ســم، وشــيد الرجــم )ظاهــرة 
42004( الحقــاً شــمال شــرقي اجلــدار الــذي عثــر على جوانبه 
علــى حجــارة متســاقطة ارتفاعهــا مــن 70ســم إلــى متــر واحــد 
انهــارت مــن علــوه تراكمــت عليهــا طبقــة منهــارة مــن جالميــد 
احلجــر الرملــي األبيــض جلبــت مــن جبــل اخلرميــات وتختلــف 
عــن حجــارة املداميــك الســفلية باجلــدران. واتضــح اســتعمال 
كال النوعــن مــن احلجــارة وهــي بقايــا قبور أبــراج مثل 40000 
املوصــوف آنفــاً محــّدق بحجــارة بيضــاء واســتعملت يف القبــور 
اجلداريــة حجــارة رمليــة محمــرة أو ورديــة )أبوعزيــزة 20١0( 
مــا زال اشــتراكهما يف صفــة مثــار جــدل وتدعــم فرضيــة 
وجــود طابــع معمــاري مشــترك بــن قبــور األبــراج واجلداريــة.

نحـــت بداخـــل جـــدران املجمـــع F19  ثالثـــة جتاويـــف مســـتطيلة 
مختلفـــة األحجـــام )اللوحـــة ١.٣( بلـــغ طولهـــا بجـــدار 4200٣، 
ـــاً عرضهـــا 60ســـم وطولهـــا بجـــدار 42007 ١.4م  ١.9م تقريب
تقريبـــاً وعرضهـــا 50ســـم. واتضـــح اختـــالف أســـلوب بنـــاء 
التجاويـــف مـــن تبايـــن أبعـــاد احلجـــارة املقابلـــة واختالفهـــا 
زهـــري  فخـــار  املوقـــع  مـــن  ورفـــع  املذكوريـــن.  باجلداريـــن 
التركيبـــة مائـــل إلـــى األحمـــر الداكـــن خشـــن الطـــالء مزخـــرف 

بخطـــن مـــن النقـــط احملـــززة4. وهـــذا يؤكـــد صلـــة املـــواد 
ــب  ــى أغلـ ــر علـ ــدران، وعثـ ــف اجلـ ــة بتجاويـ ــابقة املجهولـ السـ
كســـر خـــرز األصـــداف املخروطيـــة بكميـــات كبيـــرة يف طبقـــات 
ــور  ــب القبـ ــاء نهـ ــل التجاويـــف يف أثنـ ــون نثيـ ــد تكـ ــة قـ متهدمـ
)ســـتدر وتـــاردي 20١4؛ ســـتدر 20١5( وكذلـــك شـــظايا عظـــام 
ـــة.  آدمـــي وخـــرز مـــن أصـــداف مختلفـــة كاألصـــداف املخروطي
وجـــاء أهـــم كشـــف هـــو  عظـــم عضـــد آدمـــي بالـــغ بتجويـــف 
ـــب الرجـــم.  ـــب نه ـــي عق ـــه بق ـــم 42022 ســـيئ احلـــال مبكان رق
ــن مختلـــف  ــرة مـ ــرزة صغيـ ــدد )82( خـ ــى عـ ــاً علـ ــر أيضـ وعثـ
األصـــداف ببقعهـــا األصليـــة يبـــدو أنهـــا حليـــة - أو باألحـــرى 

ســـوار دفـــن مـــع امليـــت.

وظيفــة  أن  واملعثــورات  املنشــآت  مخطــط  مــن  ويستشــف 
ــه يفســر  ــة وعلي ــت جنائزي ــة كان ــا الداخلي اجلــدران وجتاويفه
الرجــم F19 أنــه »مجمــع جنائــزي« تبــن تنظيمــه وعمــره مــن 
احلفريــة )اللوحــة ١.4أ( علــى افتــراض أن أول قبــر شــيد هــو 
42002 رمبــا كان عنصــراً رئيســاً باملجمــع وإنشــاء اجلــدار 
4200٣ علــى عــدة أمتــار عنــه . وتتجلــى عالقــة زمــن الهيكلــن 
ووظيفتهمــا يف امتــداد جــدار قبــر البــرج، ولــم يغفــل البنــاؤون 
يف أثنــاء التشــييد علــى منصــة صلبــة متطاولــة عــن تــرك حيــز 
لبنــاء هيــكل آخــر؛ ممــا يــدل علــى املخطــط كامــاًل ورمبــا تكــون 
الهيــاكل متعاصــرة. وتبــن مــن تفــاوت أســلوب بنــاء اجلداريــن 
4200٣ و42007 علــى أن األخيــر شــيده بنــاؤون آخــرون أو 
شــيد الحقــاً، ويســتحيل حتديــد فتــرة االنقطــاع بينهمــا ورمبــا 
ــن  ــن مخططــي اجلداري ــاك تشــابه ب ــادام هن ــدر بســنن م تق
وطابعهمــا جنائــزي. بقيــت أســئلة كثيــرة بــال إجابــة عــن تنظيــم 
ــن مختلفــن يف  ــه ووجــود هيكل ــزي وبنائ هــذا املجمــع اجلنائ
مجمــع واحــد؛ تقــول أولــى التفســيرات أنــه قــد يكــون لألوائــل 
معاملــة خاصــة وذلــك بدفنهــم يف قبــور أبــراج ودفــن عامــة 
النــاس مــن عائلــة واحــدة يف جتاويــف اجلــدران املســتطيلة. 

ــى عــدد  ويصعــب معرفــة ســبب اقتصــار معظــم اجلــدران عل
ثالثــة جتاويــف، وكشــف أثنــاء حفريــات عــام 20١4م يف رجــوم 
صعصــع عــن طابــع جنائــزي مجهــول الثقافــة والبنــاء ضــم 
مقابــر أبــراج وهيــاكل مشــابهة جــداً للقبــور اجلانبيــة مبدائــن 
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ــم  ــع تشــابه موادهــا كالفخــار وخــرز األصــداف6  ل ــح5 م صال
يعــرف هــذا الطابــع اجلنائــزي بحــد ذاتــه؛ بيــد أنــه انتشــر يف 
مدائــن صالــح ثــم تيمــاء ورمبــا شــمال غربــي اجلزيــرة العربيــة 
تبــن عمرهــا عقــب العثــور علــى ثــالث مــن شــظايا عظــام 
أثنــاء احلفريــات اســتخرجت  تأريخهــا7 يف  آدمــي وحتديــد 
تكــن  لــم  البــرج 42002.  بقبــر  هــدام  مــن طبقــة  األوليــان 
ببقعهــا األساســية؛ لتعــرض القبــر للنبــش والنهــب ثــم الدفــن 
فيــه الحقــاً وهمــا عظمــا كاحلــن لشــخصن كان تاريخهمــا 
ــاري  ــا املعي ــل اآلن وتأريخهم ٣0±2١١5 و ٣0±2070 ســنة قب
علــى التوالــي )١74-١ ســنة معياريــة قبــل امليــالد و ٣4١-49 
ــدل  ــالد2 -  ســيجما-95.4%(؛ ممــا ي ــل املي ــة قب ســنة معياري
علــى تعرضــه للنهــب والدفــن فيــه مــراراً يف العصــور القدميــة 
ــة القــرن  ــى بداي ــل امليــالد حت ــث قب مــن منتصــف القــرن الثال
ــة  ــة الثالث ــى العين ــر عل ــة، وعث ــالد ســنة معياري ــل املي األول قب
مــن عظــام آدمــي يف جتويــف 42022 بجــدار 42007 تبــن أن 
عمرها ٣0±٣6١5 ســنة قبل اآلن )2١١٣-١892 ســنة معيارية 
 -ســيجما2-95.4%( وتبــن مــن خاللهــا أيضــاً أن عمــر أصــل 
ــاء وركامــه وقبــر البــرج وجدرانــه وجتاويفــه ومــواده  هــذا البن
الثقافيــة جميعهــا مــن نهايــة األلفيــة الثالثــة قبــل امليــالد ســنة 

ــزي8. ــل العصــر البرون ــة أوائ ــة - أي نهاي معياري

IGN اكتشاف مدفن نبطي جديد ١١٦.١
أجــرى كل مــن إيزابيــل ساشــي وإن. دل. هوبيتــال بــن عامــي 
افتــراض  علــى   IGN ١١7  بالقبــر تنقيبــاً  و20١١   2008
وجــود قبــر آخــر بينــه وبــن القبــر ١١6 IGN  علــى ســفح 
جبــل األحمــر وهــي بقعــة تكــرر الســكن بهــا )اللوحــة ١.4ب( 
ــى الصخــر، وللتحقــق مــن هــذه  ولوحــظ أثــر أدوات نحــت عل
الفرضيــة أزيــل بعــض مــن الرمــل املتراكــم أمــام هــذه الصخــور 
بنهايــة عــام 20١4م حتــى انكشــف مدخــل املدفــن تبــن أن 
واجهتــه بــال زخرفــة ومبقارنتــه مبايليــه مــن قبــور ســجل برقــم 

الهاجــري وآخــرون 2002: 24 و 48-5١ عــن وصــف التــل2، انظــر   5
اللوحــة B ٣.١0 . انظــر الهاجــري وآخــرون 2005؛ الهاجــري 2006 

)عربــي وإجنليــزي(؛ التيمانــي 2006 )عربــي(
الهاجري 2006: لوحةA  ٣.8 ، لوحةA ٣.١4 ، لوحة ٣.١5  6

كشــف تأريــخ معــدن البتايــت )رفعــت مــن العظــام( أجــراه الســيد/  7
أنطــوان زازو )املركــز الوطنــي الفرنســي للبحــث العلمــي - املتحــف 

الطبيعــي(  للتاريــخ  الوطنــي 
فرانسلن تورتيت، اتصال شخصي  8

املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح )املوسمن ١4٣6هـ/20١4 - 20١5 م(
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١.١١6 IGN وفقــاً لنظــام ترقيــم قبــور مدائــن صالــح ولــم 
يتعــرض للنبــش نظــراً لتراكــم الرمــال عليــه فجــرى حتليــل 
وبإزالــة  القدميــة.  احلجــر  يف  وظاهــره  باطنــه  محتويــات 
ــه بــرزت شــقف كثيــرة مــن الفخــار وبعــض  الــردمي عــن مدخل
املعثــورات )اللوحــة ١.4ج(. وحلــل بعضهــا كل مــن املختصــن 
دوران وجيربــر تبــن أنهــا مــن القــرن األول ميــالدي دســت 
عنــوة أمــام مدخــل القبــر مباشــرة مــن اخلــارج تكرميــاً للجنــازة 
ــاء الطقــوس. واتضحــت آليــة ســد مدخــل القبــر وهــي  يف أثن
ــة وإغــالق غرفــة الدفــن بصفــاح مــن  اســتعمال حجــارة عادي
احلجــارة مختلفــة األحجــام واألنــواع )اللوحــة ١.4د( رمبــا 
جمعــت عشــوائياً ثــم ثبتــت باملونــة منعــاً لتســرب ميــاه األمطــار 

ــه. إلــى داخل

ــن ٣0  ــراوح ســمكها م ــل ت ــن الرم ــة م ــر طبق ــد دفنــت القب لق
ســم إلــى متــر واحــد وطــول جنبــات الغرفــة ٣.١م وارتفاعهــا 
مــن ١.6م إلــى ١.8م وارتفــاع مدخلهــا ١.7م عرضــه مــن 
60ســم إلــى 90ســم ومت الدفــن دون احلفــر بأرضيــة الغرفــة أو 
علــى جنباتهــا؛ بــل طرحــت اجلثامــن فيهــا مباشــرة، وهنــاك 
ــن  ــا دف ــن IGN 116.1  جــرت عمليت ــا خشــب باملدف صندوق

ــي. ــى التوال بوســطها عل

فقــد وضــع يف املدفــن أوالً صندوقــا خشــب أحدهمــا بناحيتــه 
مــن  األول  الصنــدوق  بلــغ حجــم  الغربيــة واآلخــر بشــماله، 
١.9م إلــى متريــن وعرضــه 60ســم وارتفاعــه 25ســم ورمبــا 
أكثــر؛ النكمــاش خشــب الصنــدوق، وقــد طرحــت فيــه ثمانيــة 
جثامــن: أربعــة بالغــن )رجــل ورمبــا معه امــرأة( وأربعة أطفال 
)بلــغ عمــر أحدهــم مــن ســنة إلــى 4 ســنوات، وآخــر مــن 5 
ســنوات إلــى 9 ســنوات، وجنينــان(؛ مســتلقية وتختلــف أوضــاع 
أطرافهــا العلويــة عــن أطرافها الســفلية حســب وجهــة اجلثمان 
وثــالث أرؤس مشــملة وأرؤس ثالثــة أطفــال ُمجِنبــة وعثــر علــى 
بقايــا أكفــان مــن اجللــد أو النســيج وشــيء مــن الصمــغ رمبــا 
حلفــظ اجلثامــن وجوهــرة وحيــدة يف هــذا الصنــدوق )اللوحــة 
١.5أ(. وتعــذر معرفــة املتعلقــات الشــخصية لكثــرة اجلثامــن 
وتعاظــل هياكلهــا ببعــض إال خــامت شــوهد باليــد اليمنــى ألول 
جثمــان طــرح يف الصنــدوق وكــذا قــالدة وفصــوص خــوامت 

بلغــت 44 خــرزة مــن الزجــاج واحلصــى.

وبلــغ طــول الصنــدوق الثانــي بداخــل املدفــن مــن الشــمال  
مــن ١.8م إلــى ١.9م وعرضــه ١5-20ســم وعمقــه 5ســم إلــى 
متــر واحــد، صنــع مــن ألــواح مثبتــة بلســينات ووتيــدات تعــذر 
ــه؛ وذلــك لتفككــه وفقــدان بعــض أجزائــه وقــد طرحــت  حتليل
فيــه ثمانيــة جثامــن: ســتة بالغــن وصغيــران )فتــاة وطفــل 
عمــره ســنة إلــى 4 ســنوات( وهــي أول جثامــن ُمغربــة األرؤس 

ــا ُمكفــن. بعضه

يرجــح أنــه بعــد امتــالء الصندوقــن باجلثامــن طرحــت بقيتهــا 
ــا عشــرة بالغــن )رجــال  ــة: أوله ــأرض الغرف ــن ب ــى مرحلت عل
ونســوة( آخرهــم طفــل عمــره ســنة إلــى 4 ســنوات  - أرؤســها 
بــة بعضهــا منكّبــة علــى أوجههــا وأخــرى علــى جوانبهــا  ُمغرِّ
يف  طرحــت  أو  نــت  ُكفِّ رمبــا  مســتلقية  معظمهــا  اليمنــى، 

الصنــدوق ولفــت بجلــد أو نســيج.

وتبــن أنــه قــد دفــن يف هــذا القبــر عــدد )27( جثمانــاً لــم 
ــا عــدد  ــا يف موســم عــام 20١5م منه تســتكمل دراســة هياكله
)20( راشــداً - امرأتــان علــى األقــل وأربعــة رجــال وســبعة 
صغــار )جنينــان وثالثــة أعمارهــم مــن ســنة إلــى 4 ســنوات 
وواحــد عمــره 5 ســنوات إلــى 9 ســنوات وبنــت يافعــة( وأنهــم 
مــن عائلــة واحــدة عقــب دراســة نتائــج التنقيبــات والدراســات 

األوليــة.

وباكتشــاف املدفــن .IGN 116 )اللوحــة ١.5ب( اســتجدت 
املعلومــات عــن طقــوس الدفــن النبطــي وثبتــت فرضيــة ســابقة 
ــر املتضــرر.  ــاء نبــش القب ــة يف أثن ــات معين ــى معطي قامــت عل
ــع الواحــد  ــر املرب وتأكــد تكــرار الدفــن )ثالثــة جثامــن يف املت
ــت  ــه، كمــا دفن ــة دفــن األطفــال في باملدفــن ١.١١6 IGN وقل
 IGN خمســة جثامــن أو أكثــر يف املتــر املربــع الواحــد باملدفــن
١١7( دون اعتبــار لعمــر املتوفــى أو جنســه، وليــس للعمــر دور 
يف اختيــار نــوع القبــر لكــن رمبــا يكــون لــه عالقــة بحفــر القبــر 
حســب نصــوص منقوشــة علــى واجهــات مدافــن أساســية رمبــا 
ــا إلتاحــة مســاحة  ــر وتقليصه ــم القب ــا لتحجي ــرت واجهاته غي
منكبــة   IGN ١١6.١ القبــر  يف  اجلثامــن  طرحــت  أكثــر، 
الوجــوه بعضهــا مكّفــن بجلــود أو أنســجة مطليــة بالصمــغ 
إلبطــاء عمليــة التعفــن والتحلــل، وحفــظ صندوقــا اخلشــب 
واأللــواح اجلثامــن وهــي مــن طــرق الدفــن. وبنبــش القبــور 

باحِلجــر ١١7، 88، 97 عثــر علــى مجوهــرات وفخــار أجابــت 
ــكات الشــخصية مــع  ــة املمتل ــى التســاؤالت التاليــة: هــل قل عل
اجلثامــن )عــدا اجللــود واألنســجة( هــو تعــرض املدفــن للنبــش 
والنهــب؟ فهــذا ليــس هــو الســبب مــادام هنــاك تشــابه شــديد 

بــن مــواد املدفــن ١.١١6 IGN ومــواد املدافــن األخــرى. 

التنقيبات باملنطقة ٣٥ )بوابة ٢( واملنطقة ٣٤ 
)حامية عسكرية(

فرانسوا فيانوف )جامعة باريس األولى(، زبجينيو 
تي فيما )جامعة هلسنكي(

مقدمة
يســتعرض هــذا التقريــر عمــل امليــدان مبدائــن صالــح عــام 
20١5م ونتائــج حفريــات املنطقــة ٣5 التــي بــدأت مــن عــام 
وكشــفت  عــام 20١5م،  مــن  املنطقــة ٣4  20١١م وحفريــات 
املنطقتــان معلومــات مهمــة عــن تاريــخ مدينــة احلجــر، وبينــت 
العســكري  الوجــود  عالقــة  باملنطقتــن  التنقيبــات  نتائــج 
باحلجــر خاصــة يف فتــرة الرومــان )القــرن ١06 ميــالدي إلــى 
ــا الباحــث/ ــب عنه ــع( كت ــالدي ورمبــا الراب ــث مي ــرن الثال الق

فيالنــوف تقريــراً مقتضبــاً منــذ عــام 2008م نظــراً ألهميــة 
متــراس حتصــن احلجــر باملنطقتــن وتقريــر مفصــل عــن 

مدائــن صالــح عــام 20١4م )فيالنــوف 20١4ب(.

نبذة عن متراس التحصني
منتظمــاً  مســحاً  صالــح  مبدائــن  املتــراس  مســح  جــرى 
واســتطالعه مــن اجلــو ودراســة صــور األقمــار الصناعيــة 
واحلفــر علــى مســاحة طولهــا 29٣7 متــراً محيطــة مبســتوطنة 
)التــل  و٣2  املناطــق: ٣4  عــدا  مــا  )52.2 هكتــار(  احلجــر 
الشــمالي الغربــي( وبعضــاً مــن منطقــة ٣6 ولــم يكــن هنــاك 
ــن  ــن ل ــراس م ــن الداخــل. شــيد املت ــراس م ــكل يدعــم املت هي
بقــي منــه جــزء ســليم بارتفــاع ١.5م تقريبــاً؛ شــيدت أربــع 
نــواح بشــرقيه مــن حجــر وأول مداميكــه حجــر أيضــاً وأقســامه 
١و4  همــا:  املتــراس  نواحــي  وأرفــع  ١و٣و5.  هــي  الطامنــة 
يتــراوح ســمكهما مــن ١-١.5م تقريبــاً وســمك نــواٍح أخــرى 
2.25م وأعــرض نواحيــه هــي الشــمالية )رقــم 6+7( ســمكها 

تقريبــاً. م   ٣.9-٣.7

ــوي التحصــن  ــا ق ــا معظمه وحــدد عــدد )20( برجــاً وتوثيقه
ولــو شــيدت حســب املســافة الفاصلــة )٣5 م تقريبــاً( يف نــواٍح 
أخــرى لــكان عددهــا )8١( حصنــاً أو برجــاً، وجــرت العــادة 
علــى إضافــة احلصــون بعــد اكتمــال ســور التحصــن لتســنده 
مــن احلجــارة  أن أساســات احلصــون  وتبــن  مــن اخلــارج، 
)عــدا حصــون القســم 7( وبعــض نواحــي ســور التحصــن بــال 
أساســات، وباحلفــر بناحيــة ٣١ تبــن تراكــب أســاس احلصــن 
2١ علــى حتصــن املدينــة لكــن األول يســمو عــن األخيــر إذ 
ــا  ــراس( وعرضه ــاً )باملت ــادة طــول احلصــون 4م تقريب ــغ ع يبل
ملتــراس  وتعزيــزاً  حيــزاً  الســهام  لرمــاة  يتيــح  ممــا  ٣.5م 
اللــن، وعثــر علــى أربــع بوابــات أو خمــس بجنوبــي متــراس 
التحصــن٣4 إحداهــا صغيــرة وأخــرى كبيــرة بجنــوب شــرقيه 
رقــم ٣5 والبوابــة 2، وقــد ســبق الكشــف عــن البوابــة رقــم ٣ 
بشــماليه عامــي 2009و20١0م وكانــت رديئــة احلــال كالبوابــة2 

أساســها مــن حجــارة يحيــط بهــا برجــان.

لــم تتبــن أدلــة علــى إضافــة تعديــالت علــى متــراس التحصــن 
مــن  اتضــح  أنــه  مــع  احلصــون  مــن  ملحقاتــه  أو  األســاس 
احلفريــات وجــود أثــر تقويــة للمتــراس باســتثناء ناحيتــه رقــم 
٣4؛ ولهــذا يتضــح ســبب اختــالف عــرض املتــراس إلــى تشــييد 
جــدار طويــل لــم يظهــر عليــه اختالفــات، واتضــح مــن متــراس 
التحصــن وبنائــه وأســلوبه أنــه شــيد يف القــرن األول ميــالدي 
- أي يف أثنــاء اســتقرار األنبــاط باحلجــر مــن خــالل فخــار 
املجــاس وطبقــات التربــة علــى طــول املتــراس، وتبــن أن شــكل 
أساســه مــن مســتدير إلــى بيضــاوي، عــرف هــذا األســلوب يف 
الشــرق األوســط مــن األلفيــة الثانيــة حتــى األلفيــة األولــى قبــل 
امليــالد، ويشــبه أســلوب بنــاء جدرانــه الكبيــرة مــن اللــن الفتــرة 
حصونهــا  أو  املســتطيلة  بأبراجهــا  والبارثيانيــة  الهلنســتية 
وأبراجهــا  الهلنســتية  الفتــرة  جــدران  أو  اجلنــدل  كدومــة 
احلجريــة يف دورا أوروبــوس. وجنــد مــا يخالــف هــذا الطابــع 
عنــد مقارنتــه بســور مدينــة جــرش إذ يبلــغ عرضــه ٣م تقريبــاً 
وعــدد أبراجــه ١0١، ومــازال اجلــدل قائمــاً حــول تاريــخ جــدار 
ــرة  ــه مــن القــرن األول ميــالدي يف فت ــل إن التحصــن فقــد قي
حكــم أســرة فالفيــان إلــى أواخــر القــرن الثالــث أو أوائــل 

القــرن الرابــع.

املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح )املوسمن ١4٣6هـ/20١4 - 20١5 م(



أطالل ٢٨ - القسم األول ١4١5

ناحية املتراس اجلنوبية الشرقية رقم ٣٥: بوابة ٢
التنقيب األثري

اختيــرت هــذه الناحيــة ٣5 عــام 20١0م يف أثنــاء مســح املتراس 
بأســفل جنبــات الهضبــة بعــد معاينتهــا ومشــاهدة بقايــا بوابــة 
ــر املســح  ــا بتقري ــا: أوالً: برجــان )١2، ١٣( ســبق تدوينهم هم
بينهمــا مســافة فاصلــة بلغــت ٣.75م. ثانيــاً: لــم يبــرز هــذان 
البرجــان خــارج املتــراس كحصونــه األخــرى؛ بــل إلــى الداخــل 
وكانــت أحجامهــا مختلفــة مســتطيلة ليســت مربعــة الشــكل 
متــراس  مــع  )متعامــدة  7x4-6م  مــن  وطولهــا  )٣.5x4م( 
التحصــن(، وكانــت هــذه البوابــة قريبــة مــن مــكان حاميــة 
اجليــش بالناحيــة ٣4 واجلبلــن AوB متصلــة مبركــز املدينــة 
وقــد يكــون شــرقاً مــن منطقــة الســكن درب للقوافــل مشــمل.

خصــص أســبوعان مــن أعمــال امليــدان بنهايــة موســم عــام 
20١١م للعمــل باملنطقــة ٣5 تالهــا أربعــة أســابيع عــام 20١4م 
خاللهــا  تأكــدت  20١5م  عــام  ونصــف  أخــرى  خمســة  ثــم 
الناحيــة  بوابــة  وأن  ١.5ج(  )اللوحــة  بوابــة  وجــود  فرضيــة 
٣5 أفضــل حــاالً مــن نواحــي املتــراس األخــرى، بلــغ ارتفــاع 
هــذه البوابــة )أساســها مــع ارتفاعهــا( 2م واجلــدران األماميــة 
 B ٣500١، ٣5002( للبرجــن ١2و١٣ اتضــح مــن املجســن(
عــام 20١١م وH عــام 20١5م )اللوحــة ١.5ج( مــع بقــاء البوابــة 
ســليمة لوجــود احلجــارة واللــن وهــي التشــبه نواحــي املتــراس 

ــة ٣4 . ــل تشــبه الناحي األخــرى ب

أجريــت حفريــة بواجهــة البوابــة لــم تســتكمل إضافــة إلــى 
تنقيبــات عامــي 20١١و20١4م واملجــس العميــق B بالركــن 
اجلنوبــي للبــرج ١2، كشــف عنــه كامــاًل مــن الداخــل وبوابــة 
بــن البرجــن عثــر فيهــا علــى عــدد )22( نقشــاً وكتابــات علــى 
ــة  ــة للبواب ــة يف إنشــاء اجلــدران األربع ــات صخــور داخل واجه
- أربعــة جــدران أماميــة للبرجــن وأربعــة محيطــة بالبوابــة 
اليونانــي والنبطــي  النصــوص باخلــط  بعــض هــذه  - كتــب 
مباشــرة علــى احلجــارة، ونقشــت نصــوص أخــرى التينيــة علــى 
حجــارة بأســاس بنــاء آخــر أو اســتعملت ســابقاً يف البوابــة، 
كمــا نقشــت بعــض النصــوص علــى حجــارة ملقــاة بــاألرض أو 
انهــارت مــن البنــاء، يضــم تقريــر فيالنــوف 20١4ب معلومــات 
ــى  ــرة القــرن األول حت ــار واخلطــوط تغطــي فت جمــة عــن اآلث

ــالدي. ــث مي الثال

ــِن رمبــا اســتعمل يف إنشــائه عــدة  ــكل مــن الل املرحلــة أ: هي
أحجــار لــه جــدران ســاترة رمبــا مــع البوابــة األولــى مــن فتــرة 
األنبــاط )القــرن األول ميــالدي( لــم تكشــف قبــل عــام 20١5م.

املرحلــة ب: شــخوص هيــكل تــذكاري مــن حجــارة وجــدران 
ــك( ورمبــا  ــد كذل ــم تع ــى األقــل ول )يضــم ٣500١-٣5004 عل
زخــارف رومانيــة عقــب بنــاء امللحــق - أوائــل القــرن الثانــي 

ميــالدي.

ــة حســب  ــار وأنشــئت البواب ــة انهي ــت مرحل املرحلــة ج: أعقب
ــة ب  ــا مــن مرحل ــا واســتعمال احلجــارة مجــدداً فيه مخططه
بالبوابــة )منهــا نقــوش التينيــة( أو مــن أبنيــة قريبــة كانــت 
يرجــح  إلــى حصــون  بعــد  تتحــول  لــم  املرحلــة  هــذه  أبــراج 
أنهــا مــن القــرن الثانــي ميــالدي - ١75-١77 مــع افتــراض 
وجــود عالقــة بــن زمــن املنطقــة و١٣2 التــي تــدل علــى ترميــم 
ــري  ــة األخــرى )الطلحــي والدي ــة املهم ــراس وبعــض األبني املت

)2005

املرحلــة د: يرجــح أنهــا أعقبــت انهــدام البنــاء وترميمــه منهــا 
البــرج١2 وحتويلــه إلــى حصــن وتركيــب عاضــدات ببوابتــه 
ــى فخــار بعــد  ــور عل ــة ج وذلــك لعــدم العث ــد املرحل ــة بُعي وعتب

ــالدي. ــث مي ــة القــرن الثال بداي

املرحلــة هـــ: تــرك اســتعمال البوابــة واســتبدالها بعتبــة حجــر 
قائمــة مائلــة )بــال أبــواب( ومقعــدة حجــر صغيــرة يف فتــرة لــم 

تتجــاوز أوائــل القــرن الثالــث للميــالد.

اســتهدف موســم 20١5م إنهــاء احلفريــات بجنوبــي اجلــدران 
األماميــة للبوابــة والتنقيــب يف البــرج ١٣ وكشــف عــن البوابــة 
ومخططهــا وهيــكل البنــاء، وكانــت احلمايــة للــن وللحجــارة 
ــى مناطــق  ــة وســهولة الوصــول إل وللنقــوش عــام 20١١م كافي
التنقيــب وســوف جتــري حمايــة املوقــع عــام 20١6م وترميمــه.

صممــت البوابــة أساســاً لهــذا الغــرض عرضهــا مــن 75.٣ 
- ٣.80م يحيطهــا برجــان مســتطيالن عمقهمــا أكثــر مــن 
اخلــارج  مــن   ١2 البــرج  غربــي  جنــوب  )أبعــاد  عرضهمــا 
 )7.١5x4.١5 6.7م؛ وأبعــاد شــمال شــرقي البــرج ١٣x4.25

وشــيدت البوابــة مــع متــراس مــن اللــن ســمكه 2-2.2م وكال 
ــن  ــم يك ــا خارجــاً، ل ــراس وبروزهم ــع املت البرجــن متســقان م
ترتيــب بوابــات املدينــة معروفــاً يف فتــرة الرومــان لكنــه جتلــى 
ــرن  ــى الق ــود إل ــرات األوســط يع ــى نهــر الف ــل احلــاج عل يف ت
األول ميــالدي )ســتكي ١975: ص ٣(. وتبــن بنهايــة موســم 
20١4م أن واجهــات اجلــدران مــن اخلــارج وجــدران البوابــة 
ــى  )٣500١ حتــى ٣5004( قــد شــيدت مــن حجــارة رمليــة عل
ارتفــاع معقــول وشــيدت واجهاتهــا مــن الداخــل باللــن وجميــع 
اجلــدران األخــرى، وبعــد موســم 20١5م بــدأ االنطبــاع عــن 
ســليمة  أجــزاء  علــى  العثــور  عقــب  تدريجيــاً  يتغيــر  املوقــع 
مــن جــدران البــرج ١٣ )٣5004، ٣50١0، ٣5070( شــيدت 
واجهاتــه مــن الداخــل واخلــارج مــن اللــن واحلجــارة ممــا يؤكــد 
عمليــة إنقــاذ البوابــة بترميمهــا باللــن واحلجــارة كمــا فعــل 
ــة )اللوحــة ١.5ج يســار(  ــرج ١2 احلجري ــة الب الســكان بواجه
ودخــل يف بنــاء البــرج ١٣ مــواد مــن قضــاض أبنيــة ســابقة 

)مرحلــة د العلويــة(.

كشــفت أعمــال امليــدان عــام 20١5م مقابــل البوابــة جدرانــاً 
أماميــة مســاوية لألرضيــة - هــي الظاهــرة ٣5044-ارتفاعهــا 
782.25م عــن مســتوى ســطح البحــر متســقة مــع مســتوى 
األرضيــة  أقدمهمــا   -  ٣5007 الظاهــرة   - البوابــة  عتبــة 
٣5044 وهــي متصلــة ببنــاء اجلــدران األماميــة وعتبــة البوابــة 
إال  عــام 20١5م؛  تقاريــر موســم  ذكــر يف  كمــا  وعضاداتهــا 
أن األرضيــة ٣5044 ليســت أقدمهــا إطالقــاً وفقــاً لتسلســل 
الزمــن بــل إن الطبقــات مــن ٣5085 حتــى ٣5046 أقــدم منهــا 
وكشــف  األمامــي،  اجلــدار  إنشــاء  أثنــاء  انقطعــت يف  فقــد 
يف املجــس H العميــق )اللوحــة ١.6أ( بقايــا خرابــة مجمــع 
اســتعمل يف إنشــائه لــن وحجــارة حتــت واجهــة جــدار حجــري 
- ٣5002 - بــارز إلــى اخلــارج ناحيــة اجلنــوب الشــرقي بطــول 
١.25م أو متريــن وأكثــر وقــد ألقيــت هــذا البقايــا مباشــرة 
ــي الشــرقي،   ــة إزاء القاطــع اجلنوب ــى بقع ــى أرض بكــر حت عل
ومبــا أن اجلــدار األمامــي احلجــري ٣5002 قــد شــيد تعزيــزاً 
)مراحــل ب و ج العلويــة( لواجهــة املتــراس األماميــة مــن اللــن 
J-J هــو »املنصــة  )مرحلــة أ( وأن مــا تبقــى جــدار القســم 
مــن  أقــدم   ٣5089  ،٣5049  ،٣520١ الظواهــر   -  »٣5١58
الظاهــرة ٣5002 - فرمبــا تتعاصــر مــع الظاهــرة ٣5١58. 
ولــذا، قــد تكــون عناصــر مــن مرحلــة أ أيضــاً، ولــم تتضــح 

حتــى اآلن ماهيــة األطــالل هــذه رمبــا أنهــا بــرج قــدمي شــيد 
أمــام املتــراس أو جــزء مــن بوابــة قدميــة مــن املرحلــة النبطيــة، 
ومــن احمليــر حســب املجــس العميــق B )موســم 20١١( أنــه لــم 
ــا  يعثــر علــى شــيء مقابــل البــرج ١2، وعليــه قــد تكــون البقاي
القدميــة أمــام البــرج ١٣ هــي بقايــا بنــاء أقــدم مــن املتــراس، 
وســوف جتــري حفريــات واســعة عــام 20١6م أمــام البــرج ١٣ 
حتــى مســتويات عميقــة لألســفل رمبــا متتــد إلــى البوابــة ومــا 
حتتهــا وكــذا داخــل البــرج ؛ وذلــك للكشــف عــن ماهيــة هــذه 

األطــالل وتاريخهــا ووظيفتهــا.

جــرى تكثيــف احلفــر بــن البوابــة واألبــراج وإزالــة واجهــات 
األبــراج احمليطــة بالبوابــة مــن اخلــارج حتــى انكشــفت النقــوش 
ورســوم احليوانــات علــى احلجــارة واتضــح تكــرار اســتعمال 
جميــع احلجــارة يف هــذه األبنيــة، وكشــف عــن أرضيــة مســتوية 
- الظاهــرة ٣5077-٣5١02 - متصلــة بعتبــات األبــواب تذهب 
إلــى البرجــن )أقــدم مــن ردمي البــرج١2 وحتويلــه إلــى حصــن( 
املتوقــع  مــن  كان  البوابــة.  أمــام   ٣5044 بأرضيــة  ومتصلــة 
العثــور علــى نفــس األرضيــة قريبــة مــن عتبــة البوابــة؛ إال أنــه 
كشــف علــى مرحلتــن عــن ناحيــة مبلطــة متفاوتــة )اللوحــة 
١.6ب( )الظاهرتــان: ٣5٣04 و ٣5٣05( رمبــا أعقبــت نــزع 
احلجــارة مــن جــدران البــرج مبرحلــة )B؟( وهــي أقــدم مــن 

ــاً. الشــاخصة حالي

اســتمرت احلفريــات بالبــرج ١٣ إلــى مســتوى 78١.95 م عــن 
ســطح البحــر حتــى بــرزت عتبــة املدخــل بــن البوابــة والبــرج 
)782.02( وتبــن أن ثلــث البــرج )ناحيتــه اجلنوبيــة الشــرقية( 
قــد شــيد بــه منصــة مــن لــن - الظاهــرة ٣5١58 - وهــي 
بقيــة مــن متــراس اللــن يف أثنــاء اســتبدال واجهتــه اجلنوبيــة 
الشــرقية يف )املرحلــة B( بســاند مــن احلجــارة - الظاهــرة 
٣5002 - وينســحب األمــر نفســه علــى البــرج١2 - املنصــة 
٣507١ - بتحويــل بقيــة متــراس اللــن مبرحلــة B إلــى ســاند 
حجــري ٣500١، والبــد مــن التأكــد هــل يذهــب امتــداد هذيــن 
اجلداريــن - ٣507١و٣5١58 - مــن بقايــا املتــراس بــال بوابــة 
ــق حــل هــذه املســألة بطبيعــة  ــاً ســابقاً. ويتعل ــه كان مبّوب أو أن
بقايــا األطــالل بقــاع املجــس العميــق H العلــوي وهــو حتــد 
أمــام الفريــق مبوســم عــام 20١6م هــل كانــت البوابــة مــن فتــرة 
األنبــاط - أي متعاصــرة مــع العمــر املقــدر للمتــراس أو أنهــا 

املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح )املوسمن ١4٣6هـ/20١4 - 20١5 م(



أطالل ٢٨ - القسم األول ١6١7

أعقبــت تغييــر البنــاء يف فتــرة الرومــان؟. ثانيــاً تبــن أن بــاب 
ــرج ١2 )انســداد  ــق إطالقــاً كمــا تبــن يف الب ــم يغل ــرج١٣ ل الب
بابــه وامتــالؤه باألنقــاض رمبــا إبــان مرحلــة د( ولــم يندفــن 
أو يحــول إلــى حصــن مــع أن طبقــة ردمي األرضيــة األخيــرة 
حتــت   ٣5١62 أرضيــة  أن  واتضــح  رقيقــة،  كانــت   ٣5١57
أرضيــة ٣5١57 متصلــة بعتبــة مدخــل البــرج مــن جهــة البوابــة 
وقــد دفنهــا رمــاد وشــقف فخــار، وســوف يســتدل بالفخــار هذا 
بعــد صيانتــه وترميمــه علــى تاريــخ املرحلــة ج وهــو عنصــر هــام 
كــون هــذه الناحيــة الوحيــدة ٣5 التــي عثــر فيهــا علــى مشــب 
نــار أو مكــب نفايــة وشــقف الفخــار، وترجــح الفرضيــة أنــه 
مقّمــة وليــس مشــب نــار لعــدم اكتمــال أنــواع الفخــار، ومبــا 
أنــه لــم يكشــف عــن األرضيــة٣5١62 إال بنهايــة موســم 20١5م 
أفــاد الفّخــار د. كارولــن دوران أن عمــر الفخــار يعــود إلــى 

ــي للميــالد أو الثالــث. القــرن الثان

النصوص )موقع النقوش أشكال: ٢٥، ١٧، ٢٢، ٢٣(
عثــر بنهايــة موســم 20١5م علــى نقــوش كاملــة وناقصــة علــى 
حجــارة اجلــدران عددهــا 27 نقشــاً تقريبــاً )تصعــب قــراءة 
 : البيئــة(  عوامــل  شــدة  مــن  مرمســاً  يكــون  عندمــا  النــص 
منهــا ١١ نصــاً نبطيــاً، و١١ يونانيــاً، وخمســة التينيــة وجميــع 
اليونانيــة نصــوص تاريخيــة، وكتبــت بعــض النصــوص النبطيــة 
علــى حجــارة اجلــدران رمبــا قبــل اســتعمالها يف البنــاء. وكانــت 
ــد  ــى حجــارة أعي ــة وقــد نقشــت عل ــة طويل النصــوص اليوناني
للقــراءة  وواضحــة  بعنايــة  ورصهــا  البنــاء  يف  اســتخدامها 
)مدخــل بــاب البــرج١٣ وأســفل الركــن الشــمالي مــن البرج١2(. 
وشــوهدت أربعــة نصــوص نبطيــة وخــط التينــي علــى حجــارة 
منهــارة أو كســر حجــارة، وكشــف حتــى اآلن يف أثنــاء احلفريــة 
ــاه ســرد ألهــم النقــوش  بالناحيــة٣5 عــن عــدد ٣2 نقشــاً. أدن
مــع الشــكر لتومــاس بــوزو لقراءتــه القلــم الالتينــي وليلــى نعمــة 

لقــراءة النبطيــة:

نقــش النــص الالتينــي ٣5004_I06 )اللوحــة ١.6ج( علــى 
مقبــض مدخــل البــرج١٣ مــن الشــمال الغربــي علــى حجــر 
ارتفاعــه 25ســم وطولــه ٣5، تألــف النــص مــن ســبعة أســطر 
ــار وكــف  وســطر آخــر مــن رمــوز: كــّف وإكليــالن مــن ورق الغ
مرمســة يتــراوح ارتفــاع األحــرف مــن ســنتمتر واحــد إلــى 
ســنتمترين دون انتظــام اخلــط خاصــة آخــر ثالثــة أســطر، 

أول األســطر مرمــس جــداً كاحلافــة اليمنــى لألســطر، يقــول 
النــص: 

الترجمة املقترحة
بقيــادة  ســيرنايكا  الثالــث  الفيلــق  إلــه  لـ)هامــو(  احلمــد 
قائــد   PuBlius Iafidus Faustus ونحــن  مــا  فالريــوس 
 Caius RePostus الســرية بالكتيبــة التاســعة و قائــد الســرية
بالكتيبــة الثامنــة وجنــود احلاميــة يف نوبتنــا بالبوابة)البوابــات( 

ونحــن [مــن بنيناهــا]؟

وجــود جنــود مــن الفيلــق الثالث ســيرنايكا املســؤول عــن منطقة 
الرومــان يف اجلزيــرة العربيــة وقاعدتــه يف بصــرى بالشــام 
املنطقــة ٣4( وهامــو )جوبيتــر  )انظــر  معــروف يف احلجــر 
ــة  ــق هــذا، وتكشــف هــذه الوثيق ــى الفيل ــه وصــي عل ــو( إل هم
ــدة  ــات جدي ــق - عــن معلوم ــض النظــر عــن وجــود الفيل - بغ
ألهميــة وجــود املعســكر يف احلجــر دامــه ورد ذكــر اجلنــود 
ــا للســيطرة  ــة هاهن بالســطر الســادس فرمبــا لوجــود احلامي
ــة خاصــة  ــة يف مهم ــن معســكر أو قلع ــر م ــة أصغ ــى منطق عل
ملراقبتهــا وحمايتهــا. ويثنــي النــص التاريخــي هــذا علــى فرحــة 
االنتهــاء مــن إنشــاء مبنــى لــه أهميــة حاســمة حــول تاريــخ 
ــة هــذه مــادام كتبهــا حراســها وقائــدا الســريتن )ذكــرا  البواب
مــع رتبتيهمــا )قائــد كتيبــة ومســاعده( مــن منســوبي كتيبتــن 
 G. RePostusو  P. Iafidus Faustus وهمــا:  مختلفتــن 
 Porta قائــد كبيــر، ويشــير تفســير كلمــة Valerius Ma فيمــا
إلــى البوابــة احلاليــة - رقــم 2 بالناحيــة ٣5؛ لكــن اتضــح أنهــا 
أقــدم مــن احلاليــة مــادام ظهــر مــن النقــش انهيــار املبنــى 
األصلــي أو دمــاره دون أن يذكــر النــص شــيئاً عــن زمنــه اللهــم 
إال أنــه كتــب بعــد عــام ١06 ميــالدي - وهــو تاريــخ انضمامهــا 

ــى الرومــان. إل

 ٣5009_ I01٣500٣و-I02 الالتينيــان النصــان  نقــش 
)اللوحــة ١.6د( علــى وجهــي حجــر بأســفل الزاويــة الشــمالية 
مــن البــرج ١2 علــى ارتفــاع 60 ســم مــن عتبــة البــرج؛ ممــا 
يــدل علــى اســتعماله مجــدداً، وال ميكــن أن يكــون هــذا موضــع 
نقــش حمــد وثنــاء فرمبــا جمــع جنــد الرومــان مــواد مــن بنــاء 
قــدمي كثيــر الزخرفــة )رمبــا بوابــة املرحلــة B( بعــد انهيــاره إذ 
يرتفــع احلجــر بجــدار ٣500٣ ،25ســم وارتفــاع احلجــر الثانــي 

بجــدار ٣5009 ، 54ســم وقــد ازدانــت زاويــة احلجــر بنســر 
ــارداً  ــه( ف ــه صــدر رجــل يتوشــح رداًء)اختفــت قســمات وجه ل
جناحيــه، ورســم بيســار احلجــر النــص I02-٣500٣ يف إطــار 
ارتفاعــه ١١ســم وطولــه 25ســم، ونقــش عــن ميــن احلجــر 
ــه 22ســم  نــصI01-٣5009 يف إطــار ارتفاعــه ١2 ســم وطول
إزاءه آخــر فــارغ بنفــس حجمــه رمبــا نقــش فيــه وانطمــس مــع 
وضــوح تناســق أســطر النقــشI02-٣500٣ بلــغ ارتفــاع أحرفــه 

1 ½ ســم، يقــول النــص: 

احلمــد إلالهنــا همــون. نحــن كل مــن قائــد الســرية األولــى 
تيتــوس أنطونيــوس بروكلــس بالفيلــق ومســاعد قائــد الســرية 
ألبيــوس باســوس )أمــن ســره؟( قــد جنونــا ونحمــده علــى ذلك.

يكتنــف هــذه الوثيقــة صعوبــات وبعــض املفاجــآت؛ فكتابــة 
 god JuPiter Hammon بــدالً مــن كتابتهــا كامــاًل HAMO
)رســمها الصحيــح Hammoni( أمــر غيــر معتــاد رمبــا يعــود 
لضيــق مســاحة الكتابــة وغمــوض كلمــة TITEIVE بنهايــة 
الســطر الثالــث، وليســت كلمــة titularius التينيــة قدميــة؛ مــع 
 titularius ــا ــي »نقشــاً« اشــتق منه ــد تعن ــة titulus ق أن كلم
وهــو اســم الكاتــب وكاتــب الوثائــق؛ لكــن هــذا اليتــالءم مــع 
مهــام قائــد الســرية. رمبــا أن centurio titularius يعــّن 
ــاج هــذا  ــه ويحت ــة إلي ــام املوكل ــاً حســب امله ــد ســرية مؤقت قائ
األمــر إلــى تــرٍو، وورود عبــارة Bene exivimus غريــب هاهنــا 
ــم  ــا« )جــراء تعرضه ــي » هربن ــا تعن ــارىء أنه ــم الق فرمبــا يفه
خلطــر كبيــر يف معركــة مثــاًل( أو« وصلنــا« نهايــة الطريــق 
جنحــت  أو«  مثــاًل(  مضنيــة  رحلــة  بعــد  احلجــر  )ببلوغهــم 
مهمتنــا« ومهمــا يكــن فالنــص مــدح وثنــاء عســكري رومانــي 
أهــدي إلــى جوبيتــر هامــون ومــا من شــك أن الرســمة املنســدلة 
علــى جناحــي النســر هــي رســمة لهامــون نفســه مــادام لــه 
قرنــان ممتــدان بالزاويــة. ويــدل االســم ألبيــوس علــى تراجــان 
)أو بعــد تراجــان( ويســتعمل االســم باســوس كثيــراً خاصــة يف 

ــالدي. ــث مي ــل القــرن الثال أوائ

األحــرف  طــول  ســطرين  مــن   35009-I01 النــص  يتألــف 
مــن 4½ إلــى 5 ســم حــزت بعنايــة، يحتــوي علــى اختصــارات 
فاســتغلق علــى الباحــث قراءتــه إضافــة إلــى صغــر حجــم بعــض 
ــا يف  ــر منه ــرة وأصغ ــة بداخــل أخــرى كبي أحرفــه فهــي مكتوب

ــة  ــى نهاي ــة عل ــدت الكتاب ــه قــد أعي أخــرى وهكــذا. ويظهــر أن
ــص: ــول الن الســطر األول، يق

إلــى جوبيتــر - املبجــل هامــو )اختصــار اســم الكاتــب؟( وكيــل 
الثالــث.  ســرينايكا  بفيلــق   ... مــن  األولــى  بالكتيبــة  ســرية 
واســتغلق منتصــف الســطر الثانــي علــى معنــاه ويحتمــل أن 
ــه الزمــن مــع  ــى إطــار آخــر عفــى علي ــد إل ــاً يصع النــص ميين
أن  ووضــح  إطاريــن.  يف  واحــد  خــط  نقــش  يســتغرب  أنــه 
النــص نــذري مهــدى إلــى جوبيتــر همــو )دام هامــو منقــوش 
مــن  خيــار  أفضــل  وهــو  احلجــر  مــن  اآلخــر  الوجــه  علــى 
ــروف اختصــاره  ــك املع ــر بعلب ــة HelioPolitanus جوبيت كتاب
آخــر  مــع اســتغالق  نقــش  مــن  )IOMH( مكمــاًل ماســبقه 
الســطر األول والبــد أنــه اســم الكاتــب )دامــه لــم يــرد بالســطر 
الثانــي(، كمــا يســتغرب جــداً االكتفــاء بـــ )االســم الثالثــي( يف 
نقــش التينــي عســكري مــن ثالثــة أحــرف، وظهــر مــن الســطر 
الثانــي أن اخلطــن  I02_35003وI01_35009  همــا عــن 
تاريــخ ضبــاط وأفــراد فيلــق ســرينايكا الثالــث ومهامهــم، تعنــي 
كلمــة cohors Prima الكتيبــة األولــى ببدايــة الســطر الثانــي 
واســتغلق تفســير معنــى االختصــار« Ca«، ولــم يــرد يف ســياق 
ــق اســم العــرق أو املدينــة )مثــل Canathenorum أهــل  الفيل
قنــا جنوبــي ســوريا(. وتعنــي كلمــة oPtio = OP رتبــة جنــدي 
ــي centurio بعــده اســم  بجيــش الرومــان يليهــا رمــز بالالتين
فيلــق ســرينايكا الثالــث، والميكــن القطــع مــا املقصــود بعبــارة 
)oPtion of centurio هــل هــو مجنــد بكتائــب الفيلــق( أو 
مجنــدان )أحدهمــا بكتيبــة يف الفيلــق وآخــر قائــد ســرية( 
ــا،  ــاب اســم هاهن أو عــدة عســكرين ممــا يفســر احتمــال غي
ومــع عــدم العثــور علــى إجابــة شــافية ألمــور كثيــرة فــإن ثالثــة 
نقــوش التينيــة أكــدت وجــود فيلــق ســرينايكا الثالــث مبنطقــة 
احلجــر عقــب ضمهــا إلــى الرومــان واتضــح أن البوابــة2 هــي 
أقــدم مراحــل فتــرة الرومــان )ب( وقبــل تشــييد ماشــخص اآلن 

ــة ج. مــن حجــارة املرحل

ــص  ــن ن ــى جــزء م ــور عل ــام 20١5م عــن العث أســفر موســم ع
التينــي )شــكلI01)28_35098 كتــب علــى لــوح رقيــق مــن 
احلجــر الرملــي ســمكه 1½ ســم وطولــه 7ســم وارتفاعــه 4ســم 
تآكلــت جوانبــه وأوجهــه، نقــش عليــه ســطران بخــط مقرمــط 
)متقــارب( بقيــت ســليمة نقــط بجهتــه اليمنــى وفقــد بعــض مــن 

املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح )املوسمن ١4٣6هـ/20١4 - 20١5 م(



أطالل ٢٨ - القسم األول ١8١9

يســاره. يقــول النــص:

[...]TONIS A[.] / [...]NAMS

اليعــرف مايرمــز إليــه احلرفــان S وM وتــدل الكتابــة بالالتيني 
علــى وجــود اجليش الرومانــي باملنطقة.

١.6و(  )اللوحــة   35002_I01 اليونانــي  اخلــط  يســتعرض 
فقــط مــن بــن عــدة خطــوط يونانيــة كثيــرة نقــش علــى حجــر 
)طولــه 66ســم وعرضه22ســم( باجلــدار ٣5002 مــن اخلــارج 
قريــب مــن الزاويــة اجلنوبيــة مــن البــرج١٣، والغريــب يف األمــر 
أن حجــم هــذه احلجــر هــو بنفــس حجــم احلجريــن اللذيــن 
نقشــا عليهمــا اخلطــان الالتينيــان  I02_35003و_35009 

I01 وبنفــس حجــم حجــر رســمة النســر واإللــه وبنفــس أبعــاد 
اإلطاريــن وكان هــذا احلجــر قبــل نقلــه - والنقــش عليــه خــط 
يونانيــاً قريبــاً مــن احلجريــن  I02_35003و_٣5009 مببنــى 
قــدمي آخــر )أو مرحلــة قدميــة - أي املرحلــة ب بنــاء البوابــة(. 
ــه )رمبــا  ــة بداخل ــة إطارهــا املكتوب وقــد تتخطــى بعــض الكتاب
ســطرين  مــن  يونانــي  وخــط  الالتينــي(  اخلــط  النطمــاس 

بأحــرف متفاوتــة )ارتفاعهــا مــن ٣-9ســم(. يقــول النــص:

تذكر يا تشسيتوس باريس!

أصــل اســم تشســيتوس يونانــي مشــتق مــن اللغــة الســامية 
يــرد كثيــراً يف النقــوش اليونانيــة بحــوران ومعــروف يف مدينــة 
ــر  ــوب شــرقي دي ــاً جن ــة حالي ــة الصاحلي ــوس - مدين دورا أوب
الــزور يف ســوريا - وكــذا يف كتابــة أوراق البــردي، اشــتق االســم 
)اتصــال  القــوس«  »رامــي   QWST الســامي  مــن  اليونانــي 
 )20١5 ســبتمبر  يف  يــون  بابتــس  جــن  بالباحــث  شــخصي 
واســم باريــس تقريبــاً يونانــي مــن الالتينــي Varius، ويــدل 
اقتــران ســامي والتينــي جلنــود جيــش الرومــان باحلجــر يف 
 :Maximos Zedilos نقــش يونانــي آخــر بالناحيــة٣5 )مثــل
النقــشI02_35004 ( علــى أن لهــذا اجلنــدي اســمن وهــو 

أمــر مألــوف أو أن اســم والــده »باريــس«.

هنـاك نصـوص نبطيـة كثيـرة لكنهـا قصيـرة تصعـب قراءتهـا 
)ُحـزَّ أغلبهـا بخـط رفيـع( نسـتعرض اثنـن منهـا أولهمـا نـص 
I10_35003 )اللوحـة ١.7أ( نقـش علـى حجر بجدران يقول:

عسى هانئة بنت غنيم تسلم!

نقشــت هــذه العبــارة علــى الركــن الشــرقي مــن البــرج ١2 علــى 
بقعــة بــارزة نقشــت فيهــا نصــوص أخــرى تســمو عــن األرضيــة 
بســنتيمترات ال ميكــن الكتابــة فيــه وال القــراءة مثــل نصــوص 
كثيــرة تاريخيــة بالناحيــة٣5 حــزت علــى حجــر بأســاس مبنــى 
آخــر )أو مــن مرحلــة قدميــة عنــد بنــاء البوابــة( ثــم اســتعملت 

مجــدداً )رمبــا مبرحلــة ج(.

ــب  ــل )I01_35018، شــكل٣١( كت والنــص اآلخــر نبطــي طوي
علــى حجــر رملــي ناعــم امللمــس طولــه 56 ســم وعرضه 22ســم 
وســمكه ١8ســم عثــر عليــه يف ردمي قــرب اجلــدار ٣500٣ 
كتبــت أســطره عموديــاً علــى أحــد األحجــار الطوليــة باجلــدار 
)يرجــح كثيــراً اســتعماله يف اجلــدار ٣500٣( وال ميكــن نقــش 
نــص نبطــي علــى حجــر عرضــي باجلــدار وهــو آخــر نــص مــن 
ثالثــة أســطر ينقــش ويــدس حجــره باجلــدار املقابــل ٣500٣ 
كمــا هــو علــى مســاحة صغيــرة وبعــض أحرفــه حــزت باجلــزء 

العلــوي رمبــا ليســت منــه وقــد تأثــر ثلثــه بعوامــل التعريــة. 

عسى شائع بن عبقر دائم بصحة وسالمة

ثمــة شــك يف وجــود حــرف بــن »وy يف كلمــة šʿyw وبعــد 
التأكــد مــن عــدة صــور تبــن أن الرمــز« ليــس مــن النــص. 
وينســحب الشــي نفســه علــى الرمــز الــذي يبــدأ مــن احلــرف 
ــب  ــر اســم الكات ــة ورجــاء ويظه ــر عــن رغب ــص يعب w، وهــو ن

واســم ابيــه لكنــه نــادر جــداً يف دراســة األســماء النبطيــة.

بالناحيــة  20١5م   ،20١4  ،20١١ األعــوام  يف  كشــف  وقــد 
٣5 عــن أحــد األبنيــة املهمــة يف احلجــر ورصــدت معطيــات 
وبيانــات جمــة دون البــت يف الزمــن املطلــق والنســبي نظــراً 
لتعقيــد هــذه القضيــة مــن عــدة أوجــه. والبــد أن جتــرى توســعة 
للحفريــات احلاليــة حتــى تصــل أقــدم املســتويات مــع دراســة 
الفخــار املســتخرج مــن األرضيــة ٣5١62 بالبــرج ١٣ دراســة 
وافيــة وكــذا املســكوكات املرفوعــة مــن التنقيــب باملنطقــة وذلــك 

حلــل التســاؤالت القائمــة.

املنطقة ٣٤ - احلامية العسكرية

مقدمة عن املوقع و معثوراته
أحــد  وهــي   -  B اجلبــل  مباشــرة غربــي  املنطقــة ٣4  تقــع 
ــح )اللوحــة ١.7د(  ــن صال ــن مبســتوطنة مدائ معلمــن جنوبي
ويقــع اجلبــل B ضمــن متــراس احلجــر )اللوحــة ١.8أ( قــد 
ــراس.  ــن املت ــدم م ــه أق ــن حجــارة رمبــا أن ــرج م ــوه ب شــيد بعل
ومــع شــخوص بعــض رســوم اجلــدران؛ فــإن الغمــوض يكتنــف 
مخطــط الهيــكل؛ كونــه محجــراً يف القــرن العشــرين ومهمــا 
ــة  ــه وظيف ــن منشــآت ول ــب م ــو قري ــدم فه ــن الق ــرج م ــغ الب بل

بالناحيــة٣4 حســب أوصافــه اآلتيــة.

شــديداً  انحــدارا    Bاجلبــل مــن  الغربيــة  الواجهــة  تنحــدر 
 90  x غربيــة  شــرقية   ١80( صمــاء  صفــاة  وهــي  ُمغّربــة 
شــمالية جنوبيــة( ثــم تســتدق علــى هيئــة رأس منبســط تنقــاد 
إلــى الشــمال الغربــي مــن حتــت قمــة اجلبــل B بحوالــي عشــرة 
أمتــار وتســمو عــن محيطهــا بعشــرة أمتــار، ينطلــق املتــراس 
)ظاهــرة ٣4004 ناحيــة ٣4( بحافــة الصفــاة مــن اجلنــوب 
لــم يبقــى منــه هنــا ســوى أساســاته، ومداميكــه الســفلية كلهــا 
مــن احلجــارة، وبينــت دراســة الباحث/فيالنــوف أن ســطح 
ــة عريضــة  ــات مــن الطــن رقيق ــه طبق ــاً يتخلل ــة عموم املنطق
داللــة أن أساســات الهيــكل احلجــري هــذا كانــت آلخــر مشــيد 
ــاء  ــر املوقــع عــام 20١٣م يف أثن مــن اللــن، واتضــح مــن تصوي
مســحه بالكاميــرا الطائــرة رســوم أساســات حجريــة وجــدران 
ممتــدة علــى رقعــة واســعة مــن األرض أغلبهــا متوازيــة )اللوحــة 
علــى  شــيد  املســتطيل  املجمــع  هــذا  أن  والظاهــر  ١.8ب(، 
املتــراس مــن عــدة غــرف حتتضــن باحــة رئيســة مــن جوانبهــا 
كلهــا فيمــا شــمخت بشــمالي املجمــع علــى اجلبــل قاعدتــا 
عموديــن دائريتــن مــن احلجــر الرملــي األبيــض )قطرهمــا 
60ســم( رمبــا مبكانيهمــا األصليــن، املســافة الفاصلــة بينهمــا 
٣.4م وبإزائهمــا قاعــدة أســطوانية أخــرى وتــاج عمــود متــآكل 

)أو قاعــدة؟(. 

يغــّرب املجمــع املعمــاري حوالــي ١٣0 م ويُجنــب أكثــر مــن 70 م 
بدايــة مــن املتــراس )بقعــة البنــاء أقــل مــن هكتــار( وهــي نقطــة 
التقائــه الوحيــدة يف احلجــر مباشــرة مــع الهيــاكل ويغلــق عليها، 
بوابــة صغيــرة يحتضنهــا برجــان  املتــراس ٣4004  وبغربــي 

ــراس ٣4؛ لكــن يظهــر أن شــرقيه  ــة املت تســند احلصــون ناحي
هيــكل حتــت املوقــع، ويصعــب حاليــاً تفســير شــمالي الناحيــة 
٣4 نظــراً النحــدار اجلبــل تدريجيــاً حتــى مســتوى املســتوطنة 
وغيابــه حتــت رواســب عوامــل التعريــة والســيول. ويحتمــل 
وجــود بوابــة بشــمال شــرقي الصفــاة قريبــة مــن اجلبــل B أو 
مدخــل مائــل علــى األقــل ورمبــا هنــاك خــزان أيضــاً منحــوت 
يف الصخــر، وهنــاك هيــكل صغيــر شــمال غربــي املجمــع رمبــا 
كانــت وظيفتــه إعــداد الطعــام، وعثــر علــى عــدد مــن كســر 

حجــارة البازلــت املســتعملة يف الطحــن.

 ،٣405١  ،٣40١٣ )ظواهــر  األرضيــات  عــن  الــردمي  بإزالــة 
٣4064( بــرزت كميــات كبيــرة مــن شــقف الفخــار مــن القرنــن 
الثانــي والثالــث ميــالدي )تقريــر ســي دوران وواي جيربــر( 
ومــن أواخــر العصــر الهلنســتي والقــرن األول ميــالدي ومــن 
القــرن الرابــع ميــالدي بعضهــا مســتوردة كجــرار القبطــان 
- النــوع الثانــي - ومســكوكات ثــالث منهــا رومانيــة )عملــة 
ــة  ــة( وخمــس عمــالت نبطي ســيفرانية وقســطنطينية ومجهول
)شــاعت يف بدايــة حكــم احلــارث الرابــع ملــك األنبــاط( وتســع 
ــل  ــي واألول قب ــرن الثان ــة رمبــا مــن الق عمــالت بومة/إغريقي
امليــالد وخمــس مجهولــة، وعثــر علــى أدوات مــن البرونــز منهــا 
متثــال صغيــر المــرأة ومســامير وأجــزاء رمبــا مــن معــدات 
ومعثــورات  ١.7ج(  )اللوحــة  لتمثــال  كبيــرة  وإصبــع  اخليــل 
معســكر رومانــي علــى حــدود نهــر الدانــوب والرايــن )كبريجات 
حتصينــات الرومــان( إذ يظهــر متثــال اإلمبراطــور عــادة مبتــور 

ــع. األصاب

ماحظات وافتراضات 
كشــفت مســوحات املوقــع بعــد إزالــة الطبقــات ودراســة الصــور 
اجلويــة عــن منطقــة كانــت مأهولــة مــع احتمــال وجــود رســوم 
مخطــط للمجمــع كامــاًل ورمبــا كان شــكل مخطــط الغــرف 
مســتطياًل مطــاًل علــى باحــة كبيــرة - اســتراحة مســافرين 
ــا:  )كمــا يف تدمــر( لكــن اســتبعد هــذا التفســير ألســباب منه
املدينــة وشــدة حتصينــه.  املجمــع داخــل ســور  أوالً، وجــود 
ثانيــاً، لــو كان ثمــة موقــع مناســب جــداً داخــل أســوار املدينــة 
إلنشــاء خــان للمســافر لــكان بجنــوب شــرقي املدينــة قريــب 
مــن البوابــة )رقــم2(. وأخيــراً، موقــع املجمــع اســتراتيجي يطــل 
علــى جنوبــي منطقــة احلجــر وعلــى الــوادي جنــوب شــرقي 

املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح )املوسمن ١4٣6هـ/20١4 - 20١5 م(
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بعلــو  بــرج  القوافــل، وبنــاء  يقــع يجنــب درب  املدينــة حيــث 
اجلبــل B لكــي يطــل علــى املنطقــة مــن حولــه ومراقبــة شــمالي 
مدينــة احلجــر. إن كان مــن تفســير لهــذا املجمــع بالناحيــة ٣4 
فهــو حاميــة عســكرية وهــو موقــع مناســب جــداً ملراقبــة أي 

ــا. ــاع عنه ــة والدف حتــركات داخــل املدين

حتمــت أهميــة احلجــر سياســياً واقتصاديــاً ضــرورة إنشــاء 
حاميــة عســكرية يف عهــد األنبــاط مــع أن األنبــاط لــم يعرفــوا 
-2008 عامــي  التنقيــب  كشــف  رمبــا  عمومــاً.  املعســكرات 
20١4أ:  فيالنــوف  ١84-١92؛   :20١0 )فيالنــوف  2009م 
١28-١29، ١٣2-١٣6( بالتــل الشــمالي الغربــي )منطقــة ٣2( 
ــن  ــن الل ــا م ــل جدرانه ــى الت ــة شــيدت عل ــة نبطي ــع حامي موق
جنــدي.  درع  حلقــة  مــن  جــزء  علــى  وعثــر  املتــراس  تســند 
ومــن املتوقــع وجــود عســكري للرومــان مــادام ضمــوا احلجــر 
حتــت لوائهــم وكــذا شــمال غربــي احلجــاز، وكــذا ضــم مملكــة 
متتــاز  العربيــة.  اجلزيــرة  يف  ميــالدي   ١06 عــام  األنبــاط 
الناحيــة ٣4 بأرضهــا املناســبة للتكتيــكات العســكرية وأظهــرت 
حاميــة  وجــود  العشــرين  القــرن  منــذ  املكتشــفة  النصــوص 
ــود  ــى نــص يونانــي نقشــه اجلن ــر عل رومانيــة يف احلجــر، وعث
)وحــدات احتيــاط مــن الفرســان واجلّمالــة للجيــش الرومانــي( 
علــى صخــور شــرقاً مــن املســتوطنة، ونــص آخــر علــى مســافة 
ــة اســمها  ــال بناحي ــق الع ــى طري ــاً مــن احلجــر عل ــم جنوب 7 ك
»قبــور ومقعــد اجلنــدي« )نعمــة 2009: 46-47( وكذلــك نــص 
إغريقــي نقــش يف بئــر يذكــر »زجرافــوس« وهــو اســم رســام يف 
الفيلــق ســيرنايكا الثالــث، وعثــرت تنقيبــات الفــرق الســعودية 
عــام 200٣م علــى نقــش التينــي تــذكاري يشــير إلــى عمليــة 
ترميــم صــرح رمبــا أنــه ســور املدينــة أو متــراس التحصــن 
)ســور دفــاع( مبســاعدة قائــدي مائــة جنــدي - قائــدي ســرية، 
مــن الفيلــق ســيرنايكا الثالــث. وقــد دفــع تكاليــف الترميــم مــن 
ــرف اســمه بالنبطــي  ــة وأشــرافهم يع ــان املدين ــال أحــد أعي م
رومانــي  نقــش  شــوهد  كمــا   .)2005 والديــري  )الطلحــي 
عســكري بالبوابــة 2 ســبق شــرحه.  يتضــح إذن أن وجــود 
اجليــش الرومانــي لــم يكــن عابــراً بــل عســكر أو اســتقر يف 

معســكرات وأن أفضــل بقعــة للجيــش هــي الناحيــة٣4.

املربع أ - غرفة ١
الســتجالء   ٣4 الناحيــة  األول  املوســم  حفريــات  اســتهدفت 

ــع  ــة املجم ــة وظيف ــراس احلجــري وتاريخــه ومعرف ــة املت طبيع
املعمــاري كلــه. وبحفــر املربــع )أ( عنــد التقــاء ســند اجلبــل 
B باملتــراس وبأقصــى جنوبــي اجلنــاح الشــرقي مــن الغــرف 
طــول ضلعــه الشــمالي 7.6 والشــرقي 6.65م تبــن تعقيــد 
كبيــرة  املتــراس فجــرى توســيع احلفــر علــى مســاحة  بنــاء 
بلغــت ١2.5x5م وأزيلــت طبقــات علويــة مــن داخــل الغرفــة 2 

املجــاورة للغرفــة ١.

ليــس هنــاك تفاصيــل حتــى اآلن عــن مراحــل حفــر املربــع 
)أ( ريثمــا تنتهــي دراســة الفخــار وحتليلــه ودراســة النباتــات 
القدميــة واحليوانــات، وميكــن معرفــة تاريــخ الســكن بالغرفــة١ 
متامــاً مــن مقارنتــه بغــرف أخــرى باملجمــع واالكتفــاء بتحليــل 
مقتضــب عــن طبقــات الغرفــة املختلفــة هــذه، يحــد الغرفــة١ 
B دون  املتــراس ٣4004 واجلــدار ٣4١00 ومنحــدر اجلبــل 
معرفــة حــد الغرفــة الشــمالي حيــث اختلطــت مخلفــات املربــع 
النحــدار أرض  )اللوحــة ١.8ج(؛ نظــراً  الســكان  تركــه  مبــا 
العــزاز جــداً بهــذه الناحيــة ٣4 )بلــغ ميلهــا عــن خــط الســمت 
الغرفــة  حــول  آخــر مميــز  لوحــظ ســكن  كمــا  درجــة(.   20
رواســب جرفتهــا  باملوقــع  وتراكمــت  املربــع  بغربــي  أقدمهــا 

ــة. ــي وأترب ــن طم ــات م ــه الفيضان ــا خلفت الســيول وم

وظهــر مــن مــواد الفخــار أن ٣4١٣٣ هــي أعمــق الطبقــات 
باملتــراس  تتصــل  رمبــا  ميــالدي  األول  القــرن  إلــى  وتعــود 
احلجــري )٣4004( )تقريــر ســي دوران وبيرجــر( ورمبــا يوجــد 
ــد رمبــا  ــراس مدفــن )رجــال ونســاء( لكــن دون تأكي قــرب املت
قبــل بنــاء املتــراس )اللوحــة ١.9أ( ولــو اشــترك معــه يف البنــاء 
أو بنــي بعــده لــكان بداخــل املدينــة، يليهــا الطبقــة ٣4١24 رفــع 
مســتواها عنــوة لتتســاوى مــع أرضيــة الغرفــة واملتــراس قائــم 
٣4004. تضــم هــذه الطبقــة فخــاراً مختلطــاً يعــود إلــى أواخــر 
القــرن األول ق.م حتــى القــرن األول م، شــيد عليهــا اجلــدار 
أن اجلنــاح  الغرفتــن ١و2 مفترضــن  بــن  ٣4١00 فاصــاًل 
الشــرقي هــو املعســكر، وشــيد اجلــداران ٣4١20+٣4١25 يف 
الغرفــة رقــم ١ علــى الظاهــرة ٣4١24 رمبــا كانــا رفــن )إلعداد 
الطعــام وصنعــه( يليهمــا طبقــة رئيســة - الظاهــرة ٣4١١7 
ضمــت فخــاراً مــن أواخــر القــرن األول حتــى القــرن الثانــي 
ــة الغرفــة ١  ــالدي وشــظايا عظــام، رمبــا اســتغلظت أرضي مي
مــن كثــر الســكن فيهــا )ســمكها 25ســم( واتضــح هجــر الســكن 

فيهــا وحتولهــا إلــى َمقّمــة وطــرح املخلفــات فيهــا.  وعثــر علــى 
شــقف مــن فخــار متهشــم يف أمكنتــه وكســرة صغيــرة مــن 
البازلــت )طبــق علــوي ملطحنــة بومبــي( علــى األرضيــة )اللوحــة 

١.8ج(. 

اســتمر طــرح املخلفــات يف املَقّمــة - ظاهــرة ٣4١١6 )فخــار 
ــالدي(  ــي مي ــرن الثان ــى الق ــن أواخــر العصــر الهلنســتي حت م
حجــارة  مــن  دائــرة  فيهــا  وبــرزت   ،٣4١١7 علــى  مباشــرة 
)ظاهــرة ٣4١١٣( بهــا رمــاد كثيــف ٣4١١4 )مــع شــقف فخــار 
ــي  ــرن الثان ــل الق ــى أوائ ــالدي حت ــرن األول مي ــن أواخــر الق م
ميــالدي( رمبــا كانــت َمرَمــداً وليــس مشــب نــار حقيقــي وعثــر 
ــن الفحــم  ــرة م ــى كســر كبي ــاد - ظاهــرة ٣4١١4 عل ــع الرم م
وعصافــة حبــوب وقشــوره )قمــح وشــعير( وُعَويــدات وبقايــا 
أطعمــة )نــوى متــر وحبــوب( ومــواد متفحمــة مــن مخلفــات 
الهــواء( اســتعملت  )بعــد درس احلبــوب وتذريتــه يف  منــزل 

وقــوداً إلضــرام النــار.

يليهــا الطبقــة - ظاهــرة ٣4١١١ تعلوهــا ظاهــرة أخرى ٣4١07 
ســكن فيهــا مــدة محــدودة اتضــح ذلــك مــن شــقف فخــار يعــود 
إلــى أواخــر القــرن األول حتــى القــرن الثالــث ميــالدي )منهــا 
ــز  ــة مــن البرون ــم للكتاب ــراء( وريشــة قل ــن البت ــة مرهــم م قنين
واســتغلق تفســير هــذه الطبقــات لتأثرهــا برواســب الســيول 
والفيضانــات وتفــكك لــن هيــكل اجلــدران احمليطــة، ولــم يعثــر 
علــى اجلــدار الشــرقي للغرفــة ١ وإال كان قــد فصلهــا عــن 
ناحيتهــا الشــرقية شــديدة االنحــدار علــى اجلبــل B ولصــد 
باملــاء  الغرفــة  تشــربت  وقــد  واملخلفــات  الرواســب  انهيــار 
زمنــاً طويــاًل حتــى اختلطــت املخلفــات والرواســب. رمبــا أن 
هاتــن الظاهرتــن - ٣4١١١ و٣4١07 آخــر مراحــل الســكن 
بالغرفــة ١، كمــا تراكمــت الطبقتــان ٣4١0٣+٣4١02 جــراء 
الــذواري ورواســب ســيول النقيــل ولــم يعثــر فيهمــا علــى فخــار 
)مــن أواخــر القــرن األول ميــالدي حتــى أوائــل القــرن الثالــث 

ــاً. ميــالدي( ولــم تســكنا بتات

لقــد ســكنت منطقــة املربــع )أ( مــدة محــدودة )عــالوة علــى 
القبــر املــزدوج؟( يف القــرن األول ميــالدي - أي قبــل بنــاء 
ــد  ــك يف عه ــد ذل ــه ورمبــا بُعي ــاء بنائ ــراس ٣4004 ويف أثن املت
الكبيــر  املعمــاري  املجمــع  مــع  الغرفــة١  وشــيدت  األنبــاط. 

بــن املتــراس وغــرف اجلنــاح الشــرقي )الغــرف ١-١0( مــع 
ــى أي  ــر بشــرقيها عل ــم يعث ــن مســقوفة ول ــم تك ــة١ ل أن الغرف
شــيء؛ ففرضــاً، كانــت بدايــة تاريــخ املجمــع )أوائــل القــرن 
الثانــي ميــالدي( مســاحة لطحــن احلبــوب وصنــع األطعمــة 
وطبخهــا ثــم اســتحالت )مــن القــرن الثانــي حتــى أوائــل القــرن 
الثالــث( إلــى َمقّمــة للغــرف املجــاورة، ظهــر مــن شــقف فخــار 
عثــر عليهــا ببقعهــا األصليــة ومخلفــات أطعمــة وشــظايا عظــام 
)شــياه، ماعــز، إبــل( ثــم خصصــت أخيــراً لطــرح الرمــاد فيهــا 
ــع بقايــا الفحــم ويتبــن أن الفيضانــات قــد اجتاحــت هــذه  م
املَقّمــة، ويستشــف مــن نــدرة فخــار القــرن الرابــع ميــالدي 

باملربــع )أ( أنهــا أول ناحيــة باملجمــع هجرهــا الســكان.

املتراس والتحصني
شــيد املتــراس احلجــري مباشــرة علــى أرض عــزاز وذلــك 
لتســتوي مداميك األساســات وتســتقر نظراً النحدار أرضيته، 
ــه  ــى من ــاع ماتبق ــع )أ( 80-90 ســم، ارتف ــغ عرضــه يف املرب بل
75ســم تقريبــاً بــرزت مداميــك أساســات املتــراس قليــاًل مــن 
ــى  ــان قــد شــيدا متقاربــن عل ــه الشــمالية، ويظهــر حصن جهت
واجهــة املتــراس مــن اجلنــوب قــد طالتهمــا تغييــرات كثيــرة 
ــا 2.75م أو  ــراس )اللوحــة ١.4( عرضه ــة املت ــا لتقوي أو أنهم
أكثــر، وشــيد جــدار مــن مــواد مختلفــة )ظاهــرة ٣4١06( علــى 
ــن مــن جنوبيــه  مســافة متريــن بجنوبــي املتــراس ٣4004 وُحصِّ
)الظاهرتــان  اللــن  مداميــك  مــن  خلفيتــه  وكــذا  باحلجــارة 
ــغ ارتفــاع حتصــن اجلــدار 2.١0م مــن  ٣4١04+٣4١١8(، وبل
ــى مســتوى العــزاز.  ســتة مداميــك )مــع مدمــاك أساســه( حت
وتفــوق جــودة بنــاء هــذا التحصــن املتــراس ٣4004 بــرص 
وثمــة  )حجمهــا ٣0x١5x20ســم(  وانتظــام  بعنايــة  حجارتــه 
حيــز - ظاهــرة ٣4١٣4 مســافة متــر فاصلــة بــن اجلــدار 
األمامــي )٣4١06( واملتــراس ٣4004 مشــكلًة دربــاً يتقاطــع مــع 
جــداري اللــن )ظاهــرة ٣4١٣6( واحلجــر )ظاهــرة ٣4١05( 
تراكمــت بهــذا الــدرب حجــارة ورمــال وطــن، وقــد تبــن أن 
تأريــخ شــقف الفخــار يعــود إلــى القــرن األول ميــالدي )منهــا 
جــرة »أمفــورة« 2-4 درســل( شــاعت يف القــرن الثانــي ميــالدي 

ــث أيضــاً. ــى القــرن الثال واســتمر اســتعمالها حت

ثمــة جــدران مــن حجــارة تتقاطــع جنوباً )ظاهــرة ٣4١42( ولن 
ــا: ٣4١27+٣4١4١( وجــدار ســاند )ظاهــرة ٣4١٣0(  )ظاهرت

املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح )املوسمن ١4٣6هـ/20١4 - 20١5 م(
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احلجــري  حتصينــه  خاصــة  اخلــارج  مــن   ٣4١06 للجــدار 
ــاً مــن هــذا اجلــدار مخلفــات  )اللوحــة ١.9ب( تراكمــت جنوب
كثيــرة )ظاهــرة ٣4١28( علــى مســافة 2.2م مــن حجــر رملــي 
مبيــّض ممتــدة تُغــرِّب مســافة 2.7م وجُتِنــب مســافة 2.2م 
دكمــت عنــوة منتحيــة إلــى جــدار املقدمــة )٣4١046( كاملنحــدر 
وتبــن أن اجلــدران املتقاطعــة آنفــاً هــي أســاس هيــكل لتعزيــز 

هــذا املنحــدر.

ــاً مــن منطقــة التنقيــب علــى جداريــن مــن احلجــر  وعثــر غرب
 )٣4١٣9+٣4١٣7 )الظاهرتــان:  أساســات  أو  ضخمــن 
يســندان اجلــدار ٣4١4٣ املــوازي للمتــراس ٣4004 أو يســنده 
)يلتحــم بــه( بلــغ طولهمــا 4.٣م شــاخصان جنوبــاً ويتخطيــان 
أو  جانبــا حصــن  أنهمــا  فرمبــا  الذكــر.  آنفــة  التحصينــات 
ــاً مــن اجلــدار ٣4١٣9 ودون  ــرة غرب ــة كبي ــرج يحيطــان ببواب ب
شــخوص متــراس احلجــارة٣4004 إطالقــاً ويظهــر أن أقصــى 
حــد املوقــع مــن الغــرب يســاير اجلــدار ٣4١4٣ وليــس املتــراس 
٣4004، وقــد جرفــت الســيول املوقــع وتعــذر متييــز طابعــه 
املتــراس  بنــاء  بــن  الفــارق  إلــى  اإلشــارة  املعمــاري. جتــدر 
٣4004 )منبســط قليــاًل، رقيــق احلجــارة، ركــز علــى صــف 
احلجــارة وليــس مداميــك( وبنــاء اجلــدران احلجريــة األخــرى 
مبنطقــة التنقيــب كاجلــدران ٣4١06، ٣4١٣5، ٣4١٣7جميعها 

كبيــرة رصــت حجارتهــا بعنايــة وانتظــام يف مداميــك.

اجلناح الشرقي وغرفه
ركــز العمــل علــى إزالــة مخلفــات األرضيــة وتنظيفهــا بالقســم 
جنــاح  خاصــة  الهيــاكل  وجهــة  أن  إال  بناحيــة٣4؛  الشــرقي 
الغــرف )الغــرف ١ - ١0( كانــت شــمالية جنوبيــة شــيدت مــن 
صفــن يســندان بعضهمــا مقســمة بحجــم غرفتــن )اللوحــة 
١.9ج( كحضائــر جنــود الرومــان يف القــالع خاصــة املســتطيلة 
منهــا كالقــالع اإلضافيــة )ديفســون ١979: 4-5، 267، شــكل 
أ(. وبلــغ عــرض الغــرف يف احلجــر ٣.6م وعمــق 5م )انظــر 
والثــو ١98١، مليــت ١982( قياســها ١2x١7 م أكبــر مــن مهاجع 
( وأقــرب مالهــا   ١2x١5( الفيلــق اجلنــد مقاربــة حلضائــر 
ــة  ــي األردن مماثل ــة جنوب ــة حميم ــد بقلع ــر اجلن ــاً حضائ زمني
ملــا باحلجــر مــن القــرن الثانــي للميــالد  ويظهــر املخــزن أصغــر 
قليــاًل )٣.4-٣.6م 8.x٣-4.6م( مــن اخليــام )٣.6-٣.9م
x4.6-4.8م( )انظــر جــون أولســن 20١5م اتصــال شــخصي(

ولــو عددنــا وجــود فرســان االحتيــاط يف احلجــر واحتمــال 
انضمــام خيالــة مــع مفــارز فيلــق ســيرنايكا الثالــث فيــدل هــذا 
أن اجلنــاح الشــرقي كان مهاجــع اجلنــد كمــا أســماها ســي إس 
ســومر » مهاجــع جنــد ثابتــة« - أي أن هــذه املنشــآت ســكناً 
للخيالــة )ســومر ١995( حتبــس اخليــول يف الغــرف األماميــة 
أو أنهــا أســطبالت وحفــر مجــاري ومواقــد جلنــود الغــرف 
اخللفيــة، وكل الغــرف مســتطيلة متفاوتــة األحجــام كمــا يف 
احلجــر. وعثــر بقلعــة يف دورماجــن يف أملانيــا علــى ســكن جنــد 
ــاؤه بحجــارة يف نصــف  ــالدي وجــدد بن شــيد عــام 80-90 مي
ــر  ــة )ميل ــاح اخليال ــا جن ــي ميــالدي عندمــا وصله القــرن الثان
١979( ومــن أمثلــة قــالع اخليالــة يف مدينــة وآلســند )مرحلــة 
ميــالدي(   ١60 بعــد  بحجــارة  والبنــاء  الرومانــي  اخلشــب 
ومدينــة ســوث شــيلد )مرحلــة اخلشــب بعــد ١60 ومرحلــة 
البنــاء باحلجــارة بنهايــة القــرن الثانــي ميــالدي( يف منطقــة 
الرومــان ببريطانيا)هدســون وبدويــل 2004: ١2٣-١27( يبلــغ 
حجــم غــرف قلعــة دورماجــن األملانيــة ٣-5.٣.5x٣-4م وقــد 
خمــن احلفــار وجــود خيلــن أو ثالثــة )ميلــر ١979: 48( وتــرك 
مســافة متــر فاصــل بــن أحــواض اخليــل قــد تتســع لثالثــة 
ــال يف اســطبالت أماميــة مبنطقــة احلجــر كمــا يف قــالع  أخي
قصــر البنــت وأم اجلمــال مــع أنهمــا مــن أواخــر فتــرة الرومــان 
-١48 86-9١؛   :2004 كنيــدي  475-476؛   :١987 )باركــر 
١49(. رمبــا يقــوي هــذه الفرضيــة حوضــان أو معلفــان غربــاً 
مــن الغرفــة الثالثــة علــى افتــراض وجــود مهاجــع ثابتــة تــؤوي 
نصــف ســرب مــن اجلنــود وتعــذر تقديــر طــول ســكن اجلنــود 

ــدون التنقيــب. شــرقاً مبنطقــة احلجــر ب

التفسير األولي
توحــي أدلــة الكتابــة األثريــة جميعــاً بــأن املجمــع املعمــاري 
مــن  املطــل  البــرج  مــع  جيــش  مبنــى  رمبــا كان   ٣4 بناحيــة 
الشــرق علــى املنطقــة صمــم علــى هيئــة » حصــن« أو »حصــن 
جنــود« )انظــر كنيــدي وريلــي ١990: 2١٣-2١4( لكــن دون 
اجلــزم بصحــة بذلــك؛ بــل هــي مهاجــع حاميــة حضريــة أو 
الرومــان  فيالــق  مبعســكرات  احلجــر  يف  معســكر كغيرها 
احلضريــة: فيلقــا ســريناكيا الثالــث مبدينــة بصــرى وبارثيــكا 
تدمــر  األول يف  والفيلــق  الشــام  أفاميــا يف  الثانــي مبدينــة 

دورى. الرومانيــة مبدينــة  االحتيــاط  وحــدات  وقاعــدة 

الثانــي  إلــى أوائــل القــرن  رمبــا يعــود تاريــخ املعســكر كلــه 
وتســميتها  البتــراء  الرومــان  احتــالل  بعــد  أي   - ميــالدي 
بــ)املقاطعــة العربيــة( نقــش بهــا وســوم ورســوم تشــير إلــى 
ــراس  اســتقرار جيشــهم مــع وجــود اتصــال بعــض نواحــي املت
دائــراً  النقــاش  ومــازال  بأقصــى اجلنــوب  بعناصــر   ٣4004
حــول اختــالف بنــاء املتــراس ٣4004 مقارنــة بجــدران املجمــع. 
ومــن املقنــع يف أمــر طبيعــة هيــكل التحصــن - أي املتــراس - 
والــدرب بــن اجلــدار األمامــي احلجــري واجلــدران املتقاطعــة 
ــى تطورهــا مــن بســاطة شــكلها  ــدل عل واملصــد أمامــه كلهــا ت
وأساســاتها، واســتخرج فخــار مميــز مــن نواحــي التحصينــات 
دلــت علــى أنهــا لــم تشــيد جميعهــا دفعــة واحــدة. وعليــه، 
يســهل التحقــق يف أثنــاء أعمــال امليــدان مســتقباًل مــن أصالــة 
بنــاء املتــراس ٣4004 بدايــة مــن القــرن األول ميــالدي يف وقــت 
قــل ســكان الناحيــة٣4 أو أنهــا لــم تســتعمل بتاتــاً )عــدا القبــر(. 
ويرجــح اتصــال املتــراس ٣4004 ببعــض العناصــر األخــرى 
كاحلصــون مــع أنــه لــم يثبــت هــذا بناحيــة٣4 حتــى اآلن؛ فــإن 
صــح هــذا فرمبــا أن مخطــط املتــراس نفســه قــد أعيــد رســمه 

وشــكله ورمم الحقــاً.

ويظهــر أن الرومــان ضمــوا منطقــة األنبــاط واحلجــر يف ١06 
ميــالدي ثــم أسســوا حاميــة باملدينــة ومهاجــع اجلنــد حــول 
ــذاك؛  ــم حين ــراس قائ ــى املت ــت مســتندة عل ســاحة رئيســة بني
وشــيدت املهاجــع بداخــل ســور القلعــة وهــو طابــع معــروف يف 
أواخــر القــرن الثالــث وأوائــل القــرن الرابــع ميــالدي مبنطقــة 
الشــرق كقــالع: دجانيــة وأم اجلمــال وقصــر البنــت يف األردن 
وعفــدة يف فلســطن احملتلــة )انظــر كنيــدي 2004: 86-9١؛ 
١48-١49، ١69-١72؛ أركســون جينــي 2002(. ويتجلــى هــذا 
يف  وإفريقيــا  بالشــرق  الصغيــرة  التحصينــات  يف  األســلوب 
القرنــن الثانــي والثالــث ميــالدي كقــالع تســفار يف إفريقيــا 
)النــدر ١984: ١02-١04( وحلبــة عوينــد والســخن يف األردن 
ورمبــا   )68-62  :2004 كنيــدي  ١٣6-١4٣؛   :١984 )النــدر 
األردن  يف  وقيثــارة  اخلالديــة  يف  والرومــان  األنبــاط  قــالع 
وعليــه،   .)204-١99  :2004 كنيــدي  ١45؛   :١984 )النــدر 
يتبــن إجــراء بعــض التعديــالت علــى نواحــي متــراس التحصن 

٣4004 وإضافــات عليــه متصلــة بجــدار ٣4١٣5.

الرومــان  إنشــاء  بعــد  أنــه   )4٣ 20١4ب:  )فيالنــوف  يــرى 

ميــالدي  الثانــي  القــرن  أوائــل  حاميــة مبنطقــة احلجــر يف 
إليهــا  وأضيــف  تعديــالت   ٣5 بناحيــة   2 البوابــة  طالــت 
حتصينــات مــن احلجــارة كمــا ســبق وال يســتبعد يف الوقــت 
نفســه توســعة املتــراس بناحيــة ٣4 والُدريــب أمامــه واجلــدار 
احلجــري )٣4١06(. شــهدت أوائــل الفتــرة األنطونيــة توســعة 
ــة جــدار  ــن مــع إضاف ــات اخلشــب األساســية والل يف حتصين
ارتشــيدافا،  قلعــة   : مثــل  رومانيــا  ويف  حجــري(  )حتصــن 
لــم   )46-4٣  :١984 )النــدر  داســيا  برتكــو  يف  وحتصينــن 
تكــن مــن أوائــل القــرن الثانــي ميــالدي وأضيــف إلــى املتــراس 
ميــالدي  الثانــي  القــرن  يف  الحقــاً  أمامــه  هيــاكل   ٣4004
-١75 الالتينــي  النــص  يف  ورد  مــا  تعكــس  أنهــا  ويســتبعد 

١77؛ مــن تقويــة املتــراس األســاس ومــن احمليــر أيضــاً ميــالن 
ــة الناحيــة ٣4 باملتــراس وقــد تشــابه متاريــس  التحصــن قبال
الرومــان املائلــة محصنــة بجــدران يف دورا أوربــس - مدينــة 

الصاحليــة األثريــة يف ســوريا.

ومــع شــدة التحصينــات؛ فإنــه مــن املســتبعد أن يســتهدف 
منطقــة احلجــر عــدو مبجانيــق وآليــات احلصــار؛ فاضطــر 
الرومــان إلــى حتصــن موقــع حاميتهــم يف املدينــة مبختلــف 
أســاليب الدفــاع ضــد أي عــدو حقيقــي أو مرتقــب، رمبــا تنــم 
شــدة التحصينــات عــن ترســيخ الرومــان ملكانتهــم باملنطقــة 
وإبهــار املســافر القــادم مــن اجلنــوب، وقــد جــرت تعزيــزات 
علــى حتصينــات الناحيــة ٣4 أو إعــادة بنائهــا خاصــة مكونــات 
ــى  ــر عل ــث، وعث ــل الثال ــي أو أوائ ــن يف أواخــر القــرن الثان الل
فخــار يف مخلفــات حتصينــات مــن القــرن الثالــث أو يف أواخــره 
)؟( رمبــا تــرك اجليــش معســكره واســتمر الســكن بناحيــة ٣4، 
واتضــح مــن جــدران القواطــع مبهاجــع اجلنــد واملخــازن أنهــا 

ــات. ــى التحصين شــيدت عل

دراسة الفخار: النتائج األولية ملوسمي ٢٠١٤-٢٠١٥م
بقلــم ســي دوران )مــن معهــد دراســات الشــرق األوســط بعمان( 

وواي جيربــر )جامعة باســل(

فخار الرجوم )منطقة 4١000+42000( )اللوحة ١.١0(

مــن  عــام 20١4م   F19 بالرجــم  أثنــاء احلفــر  اســتخرج يف 
هــش  معظمــه  فخــار  شــقف  اجلــدران  مــن  انهــار  ردمي 

املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح )املوسمن ١4٣6هـ/20١4 - 20١5 م(
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التركيــب لونــه مــن زهــري إلــى أحمــر داكــن خشــن الطــالء 
ــاء مســح عــام 20١١م  ــوع كهــذا يف أثن ــى ن ــور عل إذ ســبق العث
كونــه إنتاجــاً خاصــاً يكثــر مــع املنشــآت املســماة »جتاويــف 
اجلــدران« ال يشــبهها شــيء مبنطقــة ســكن احلجــر9. وتزخــرف 
شــقف الفخــار )اللوحــة ١.١0( عــادة بحــزوز مــن نَُقيطــات 
 )4١00١_P0١/B02( ــى الطــن ــاً خطــوط تدمــغ عل وأحيان
بتنقيطهــا   )4١006_P02; 4200١_P0١( دويئــرات  أو 
مباشــرة علــى ســطح الفخــار )P0١_4١0١9 علــى املقابــض 
P02_4200١(. ومــن أشــكالها األساســية أواٍن صغيــرة بــال 
4١00١_P0رقــاب منقلبــة احلــواف مفتوحــة الفوهــات )/١

4١006_P02 ;P02; 4١006_P0١(. ويظهــر مــن شــقفة 
الفخــار P0١_١00١ أنهــا أوعيــة ذات مصــب كبيــر وأحيانــاً 
وثمــة   .4١006_P0١ كالشــقفة  مثقوبــة  قائمــة  مقابــض 
قصيــرة  مغلقــة  بيضاويــة  األوعيــة  مــن  أخــرى  مجموعــة 
احلــواف منقلبتهــا )P0١_42008( منبســطة القاعــدة قائمــة 
أو  املقابــض )P0١_4١0١9( علــى بعضهــا طبعــات حبــال 
 42008_P02( طبعــة ســلة علــى ظاهــر قواعدهــا املنبســطة
بــدون أثــر حبــال  P0٣_4200١ ;و P0١_42005 عليهــا 
أثــر حبــال( وهنــاك نوعــان مــن الفخــار يف تيمــاء١0 مياثلهــا 
التجويــف  مــن  اســتخرجت  وبتحليــل شــظايا عظــام  متامــاً 
ــة  ــى نهاي ــود إل ــا تع ــن أنه ــون ١4 تب 42002 برجــم F19 بكرب
األلفيــة الثالثــة قبــل امليــالد أو إلــى بدايــة القــرن الثانــي - أي 

نهايــة أوائــل العصــر البرونــزي. 

املدفن IGN 116.1 )منطقة ٥٠٥٠٠( )شكل ٤٤(
جــرى التنقيــب يف هــذا القبــر وعثــر علــى مجموعــة فخــار 
متجانســة )اللوحــة ١.١١( معظمهــا أوعيــة ســليمة أو شــبه 
ســليمة منهــا خمــس أوان منقلبــة اجلوانــب منبســطة القاعــدة 
50502_P0١; 50504_( صنعت محلياً يف الفترة النبطية
P02; 50506_P02 & P0٣ & P0١(١١ بعضهــا باطنــه أســود. 
رقيقــة  القاعــدة  مســتديرة  محليــاً  صنعــت  أخــرى  وآنيــة 
اجلوانــب ثقبــت عنــوة مــن أســفلها)P01_50506(. واســتخرج 
مــن  مســتوردة  امللمــس  ناعمــة  ملونــة  نبطيــة  أوان  ثــالث 
 ،)50505_P0١; 50506_P05; 50507_P0٣( البتــراء 

أبوعزيزة 20١١:2٣2-2٣٣؛ دوران 20١١: ٣٣4، شكل ١7، ص ٣5٣  9
رجــوم صعصــع: الهاجــري وآخــرون، لوحــة A ٣.8. تيمــاء : فرانســلن   ١0

تورتيــت، اتصــال شــخصي
5-F دوران وجيربر 20١4ب: ١58، شكل  ١١

ــة شــميدت  ــى مرحل ــا إل ــع زخارفه ــا حســب طاب ــود تاريخه يع
األولــى )ثالثــة األربــاع الثانيــة مــن القــرن األول ميــالدي(١2 
متعاصــرة مــع األوانــي احملليــة، وعثــر أيضــاً علــى قــدر طبــخ 
تركيبتــه ناعمــة )P0١_5055١(١٣، ووعــاء نبطــي مصمــت 
- غيــر ملــون ناعــم التركيــب )P02_5055١(١4، مســتوردة 
مــن عاصمــة األنبــاط، وكــذا كســر أوعيــة مزدانــة بخطــن 
أحمريــن مــن فتــرة األنبــاط يف احلجــر رمبــا صنعــت محليــا١5ً. 
كمــا اســتخرج عــدد )١2( جــرة محليــة مماثلــة تســمى »جــرار 
يدويــة الصناعــة« جتلــت يف فخــار نبطــي مــن القــرن األول 
 50502_P02; 50506_P04;( وهــي  باحلجــر  ميــالدي 
P02_50507(١6 رمم ســت منهــا١7 وعثــر علــى آنيتــن: غطــاء 

.)50502_S02( ووعــاء   )50502_S01( حجــري 

ــة يرقـــى إلـــى القـــرن األول  ــذه املجموعـ ويتضـــح أن تاريـــخ هـ
ــراً أن  ــح كثيـ ــاً، ويرجـ ــالدي تقريبـ ــا 50-70 ميـ ــالدي ورمبـ ميـ
ــة  ــا علـــى بعـــض يف ناحيـ ــببه تراكمهـ ــة١8 سـ جتانـــس املجموعـ
أو عـــدة نـــواٍح دفعـــة واحـــدة يف وقـــت قصيـــر وقـــد كان معظـــم 
الفخـــار خـــارج القبـــر ويحتمـــل ممارســـة طقـــوس الدفـــن 
ــادة  ــب مـ ــوص حسـ ــادر وال النصـ ــا املصـ ــم تذكرهـ ــه١9، لـ أمامـ
الفخـــار، ورمبـــا اســـتعملت أوعيـــة حلفـــظ األطعمـــة وأشـــربة 
النـــذور واســـتعملت مباخـــر منقلبـــة احلـــواف إلـــى اخلـــارج 
علـــى باطنهـــا آثـــار حريـــق، ويستشـــف مـــن ثقـــب بأســـفل 
الوعـــاء املســـتدير علـــى اســـتعماله لســـكب األشـــربة رمبـــا يف 
أثنـــاء الطقـــوس الدينيـــة. ويبقـــى الســـؤال قائمـــاً عـــن محتويـــات 
اثنتـــي عشـــرة جـــرة20 تشـــبه تلـــك املســـتخرجة يف أثنـــاء تنقيـــب 

١2-شــميدت ١996: شــكل 700، ص 207، شــميدت 2000: شــكل   ١2
98، شــقف مــن املرحلــة االنتقاليــة 3a/3B رمبــا يعــود تاريخهــا إلــى 

ــالدي ــرن األول مي ــن الق ــث م ــع الثال الرب
شميدت 2000: شكل 272  ١٣

شميدت 2000 قريبة من الشكل ١74  ١4
دوران وجيربر 20١4ب: ١6١، شكل 7  ١5

5-A دوران وجيربر 20١4ب: ١58، شكل  ١6
ترميم أجرته ماري بيليت   ١7

وجــود أنــواع مــن الفخــار احمللــي )أوعيــة منقلبــة احلــواف، منبســطة   ١8
القواعــد وجــرار يدويــة الصناعــة( مــع فخــار مســتورد مــن البتــراء 
)أوعيــة ناعمــة امللمــس مطليــة ، وعاديــة( دليــل آخــر علــى أن تاريــخ 
الفخــار احمللــي مــن القــرن األول ميــالدي كمــا ورد يف تقاريــر ســابقة.

تعذر الدخول يف املدفن نظراً لتحلل اجلثامن وروائحها.  ١9
ســوف تكشــف حتليــل بعــض املخلفــات عــن معلومــات جديــدة بشــأن   20

هــذا

مدافـــن احلجـــر كالقبـــر ١١7 IGN  وفخـــاره نبطـــي ناعـــم 
ــة.  ــة حجريـ ــة وأوعيـ ــرار محليـ ــتورد ومحلـــي( وجـ )مسـ

معسكر اجليش )منطقة ٣٤٠٠٠(
ــرة مــن الفخــار ضمــت  ــة كبي ــى كمي ــأرض املعســكر عل ــر ب عث
 ،٣4١04  ،٣4١0٣  ،٣4١0١ )الظواهــر  العلويــة  طبقاتهــا 
مــن  الرومــان  فتــرة  أواخــر  ومــن  رومانيــة  مــواد   )٣4١١9
ــع. ــرن الراب ــد تشــمل الق ــالدي ق ــث مي ــي والثال ــن الثان القرن

وعثــر علــى شــقف مــن الفخــار تعــود إلــى أواخــر العصــر 
الهلنســتي والقــرن األول ميــالدي يف الطبقــات العلويــة وتتألــف 
يوميــاً  تســتعمل  عاديــة  أوان  مــن  أساســاً  الفخــار  مجاميــع 
وتتجلــى أوانــي إعــداد األطعمــة يف )اللوحــة ١.١2( قعيــرة 
٣4١0١_P05; ٣4١02_( القــاع مزخرفــة بطبعات األصبــع
 ٣4١0١_P06;( احلــواف  مشــطوفة  طبــخ  وقــدور   )P05
 )٣4064_P0٣4١0١( وأغطيــة )١_P٣ ;١١405١_P١6
 )4١١9_P0٣ وكــؤوس صغــار   )٣405١_P05( وأحــواض 
وتركيبــات غريبــة نــادرة الوجــود يف النواحــي األخــرى مــن 

املوقــع ومنطقــة الســكن. 

وتبــن أن تركيبــة معظــم قــدور الطبــخ حمــراء مــع شــوائب 
بيضــاء طلــي ظاهرهــا بلــون إلــى البنــي )نســيج ٣7(، أمــا 
جــرار احلفــظ )شــكلP0١_٣4056 اللوحــة ١.١٣( وغيرهــا 
)شــكل P0٣_٣405١ اللوحــة ١.١٣( فلــون نســيجها بنــي 
يشــوبه شــيء مــن البازلــت األســود وقــد تعــذر حتديــد مصــدر 
صناعــة هــذه األوانــي غريبــة التركيــب هــل صنعــت محليــاً 
ــف ثقافــات مــن ســكن بهــذا  أو مســتوردة؟ رمبــا تعكــس مختل

املعســكر إن كانــوا رومانــاً فهــم اجلنــود.

ومــن معثــورات الفخــار كميــة هامــة مــن شــقف جــرة القبطــان 
)أمفــورة2( صنعــت مبنطقــة إيجــة مــن أواخــر القرنــن الثانــي 
  ٣40١٣_P0٣ & P04; ٣405١_P١7; )شــكل  والرابــع 
اللوحــة ١.١٣ P02_٣4١0١(، رمبــا اســتعملت هــذه اجلــرار 
لنقــل اخلمــر وانتشــرت يف الشــرق األدنــى يف أواخــر فتــرة 

ــد الرومــان معهــم.  الرومــان ورمبــا جلبهــا جن

ويقــوي تأريــخ املعســكر مــن القرنــن الثانــي والثالــث ميــالدي 

البرونــز رمبــا  مــن  أدوات  العثــور علــى  الرومانــي  وبطابعــه 
بعضهــا مســتورد، وتأكــد مــن مرحلــة ســكن الرومــان األخيــرة 
بطبقــة ســفلية )الظاهرتــان ٣4١١4-٣4١١6( أن تاريخهــا مــن 
القــرن األول ميــالدي وقــد يكــون لــه صلــة بإنشــاء املتــراس 

ــاط. ــرة األنب احلجــري يف فت

املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف مدائن صالح )املوسمن ١4٣6هـ/20١4 - 20١5 م(



١-مقدمة

وقعــت اتفاقيــة بــن جامعــة فيينــا عــام 20١4م والهيئــة العامــة 
ــار  الســعودية للســياحة والتــراث الوطنــي لتنفيــذ مشــروع اآلث
ــة  ــة مبنطق ــع قرّي الســعودي النمســاوي املشــترك للعمــل مبوق

تبــوك )اللوحــة 2.١أ(.

وتعــد قرّيــة مــن املواقــع الرئيســة مبنطقــة احلجــاز ذكرهــا 
رحالــة ومستكشــفون وُمِســَح املوقــع مرتــن أوالهمــا اســتغرقت 
ثالثــة أســابيع عــام ١968م واألخــرى يف أثنــاء برنامــج املســح 
الشــامل عــام ١980م ورســمت آنــذاك مخططــات ملــا عثــر 
عليــه مــن الفخــار عــام ١968م )اللوحــة 2.١ب(، ويف عــام 
١980م جــرى دراســة عــدة جوانــب مــن تنظيــم املســتوطنة ولــم 

ــى املوقــع.  جتــَر بعــد ذلــك أي دراســات مركــزة عل

ومبســح املســتوطنة مســحاً أوليــاً يف فبرايــر عــام 20١4م تــاله 
مســح مغناطيســي يف األســبوعن األولــن مــن مــارس عــام 
20١5م غطــت مســاحة تقــدر بـــ 40 هكتــاراً مــع التخطيــط 
مســتقباًل الســتكمال مســح املنطقــة كلهــا مــع تدويــن تقريــر 
عــن ذلــك، ومازالــت الصــور حتــت املعاجلــة وظهــرت بــوادر 
مهمــة عــن تركيــب عناصــر املوقــع، كمــا ميكــن رســم خريطــة 
للمنطقــة املجــاورة لألفــران الشــاخصة باملوقــع علــى مســاحة 
يقــدر حجمهــا بهكتــار واحــد يكثــر بهــا خبث احلديــد ومخلفاته 

وقــد يُْكَشــُف عــن ســبعة أفــران أخــرى. 

ويســتعرض هــذا التقريــر تفاصيــل أولــى نتائــج التنقيبــات عــام 
20١5م بعــد تســجيل إحداثيــات املوقــع لوضــع نقــاط مرجعيــة 
ومســح املناطــق A-D 4، 5، 6، 7، والتنقيــب فيهــا علــى التوالــي 
وســوف تكشــف نتائــج أولــى حتليــالت املســح باملوجــات علــى 
عينــات مــن طبقــات مناطــق التنقيــب، يعقبهــا وصــف مقتضــب 

عــن دراســات البيئــة عــام 20١5م.

ومبــا أنــه قــد ســبق مســح قرّيــة ونشــرت معلومــات عامــة عــن 

امتدادهــا فقــد تقــرر مراجعــة تلــك املعلومــات وحتديثهــا عــن 
مختلــف مراحــل االســتقرار باملوقــع وذلــك باحلفــر يف طبقــات 

املوقــع للتأكــد مــن ذلــك.

انطلقــت باكــورة حفريــات مشــروع اآلثــار الســعودي النمســاوي 
املشــترك يف الرابــع عشــر مــن نوفمبــر عــام 20١5م حتــى 
علــى  نفســه  العــام  مــن  ديســمبر  شــهر  مــن  عشــر  الثالــث 
مســاحة تقــدر بــــ 400 هكتــار وهــو حتــٍد حقيقــي عنــد اختيــار 

املناطــق لدراســتها دراســة عميقــة. 

فقــد ســبق دراســة طبيعــة املوقــع واتضــح أنــه قــد مــر مبرحلتــي 
احلجــري  العصــر  بقايــا  مــن  ظهــر  مــا  أعقبــت  اســتيطان 
احلديــث إذ يوجــد أقــدم منهــا البــد أنهــا مــن النصــف الثانــي 
مــن األلفيــة الثانيــة قبــل امليــالد حتــى نهايتهــا-أي مــن أواخــر 
العصــر البرونــزي حتــى أوائــل العصــر احلديــدي - أهمهــا 
األخيــرة التــي حــددت بالفتــرة النبطية/الرومانيــة، رمبــا تضــم 
فتــرة البيزنطيــن كاملــة مــع أنــه الخــالف أساســاً علــى تاريــخ 

األخيــرة ومــازال النقــاش يــدور حــول األولــى. 

وتطوراتــه  املقــّر  هــذا  نشــأة  لفهــم  املهمــة  اجلوانــب  ومــن 
ــة تاريــخ مــواد ثقافتــه بدقــة  وفتــرات الســكن فيــه هــو معرف
خاصــة انتشــار الفخــار املســمى »فخــار مديــن« يف املاضــي؛ 
امللــون«  قرّيــة  بـ«فخــار  األخيــرة  الســنّيات  يف  ســمي  لكنــه 
 يرمــز لــه بـــ)QPW(، وركــزت التنقيبــات علــى أربــع نــواٍح هــي

)A-D(؛ نظــراً لضــرورة احلصــول علــى ثوابــت زمنيــة إلــى 
جانــب بعــض املناطــق املمســوحة وذلــك مبســح املوقــع مبدئيــاً 

ــه. ــة ل ــات ونقطــة مرجعي ورســم شــبكة مربع

٢-مسح املوقع ١٨وطبيعته)شكل٤(
مقيــاس  علــى  وماجــاوره  للموقــع  خرائــط  سلســلة  أعــدت 
١:١0.000 وعــدد )56( خريطــة علــى مقيــاس ١ : 2 اعتمــاداً 
 .)ESRI( علــى صــور معهــد أبحــاث أنظمــة البيئــة العاملــي
زاويتهــا  املوقــع وحســاب  نقطــة مرجــع  جــرى مطابقــة  ثــم 

تقريرعن أعمال املشروع األثري السعودي النمساوي املشترك مبوقع قرّية مبنطقة 
 تبوك )املوسم األول ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٥م(

مارتا لوسياني، عبداهلل السعود، بيرند تيشيرت، أندريا إنتيليا، لورا ماشيل، ديفيد باتنر، ماتياس أديلهوفر، 
فيصل الرشيد، رياض العسيري، محمد املالكي، عبدالعزيز املدبل. 
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ومواءمتهــا مــع اجتــاه الشــمال علــى نظــام املســاحة العاملــي 
)WGS 84( وإســقاط إحداثيــات املوقــع علــى نظــام ميركاتــور 
العاملــي وتســجيلها مــع أنــه ســبق التأكــد منهــا باحلاســوب 

لرصــد النقــاط بدقــة.

املعلومــات  بنظــام  باملوقــع  نقطــة   )24( عــدد  قيــاس  جــرى 
الســتخدام شــبكة مربعــات عليــه، وســجل عــدد )١٣( نقطــة 
ملطابقتهــا مــع صــور األقمــار وتســجيل إحداثيــات شــبكة املوقــع 
ــى  ــات عل ــى إحداثي ــا إل ــة وحتويله بنظــام املعلومــات اجلغرافي
نظــام إســقاط ميركاتــور العاملــي )UTM( ثــم عوجلــت مبركــز 
البحــوث املشــتركة للجنــة األوروبيــة، وقــد ســجلت قياســات 
داخــل ســياج الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي؛ غيــر 
أنــه رصــدت أيضــاً نقــاط أخــرى خــارج حــدود املوقــع وســجلت 
ــة تصــل  ــو آي( بدق ــر )جي ــى صــور القم ــة عل ــا املرجعي نقاطه
إلــى 50 سم/بكســل وهــي مهمــة لتصويــر اخلرائــط ومعرفــة 

ــة.  ــداد للموقــع يف قرّي أي امت

٣-املسح
جرى استطالع املوقع ومسحه مغناطيسياً ودراسته أثرياً.

مسح اجلزء الشرقي الغربي )اللوحة 2.٣أ(
ــدأ املســح املنتظــم باملقطــع الشــرقي الغربــي ) مقاســه 60م  ب
x 20م( فقــد قســم إلــى ثالثــة مربعــات متجــاورة 20م2 شــماالً 
مــن اجلــدار D متصلــة مبنطقــة التنقيــب A )فــرن فخــار( 
مــن الشــرق ويتقاطــع اجلــدار D مــع واٍد قبــل اتصالــه بجــدار 
مــن اللــن مبنطقــة الســكن )9009-90١2(، وقســم أيضــاً كل 
مربــع إلــى خمســة مســارات اتســاع كل منهــا 4 م يســير عبــره 
باحــث اآلثــار مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، وشــوهد عــدد كبيــر 
مــن كســر الفخــار أغلبــه مــن العصــر البرونــزي خاصــة )فخــار 
قرّيــة امللــون( وكميــات مــن خبــث احلديــد وبقايــا فــرن وخــزف 
وكســر فخــار محترقــة، واســتخرج خــرز رقيق مســتدير مســطح 
وودعــة وأصــداف  أســطوانية  العقيــق األحمــر  مــن  وخــرزة 

بحريــة.

كمــا أوضحــت صــور معقــدة أنشــطة الســكان ومخلفاتهــم بهــذه 
الناحيــة بعــد مســح منتظــم شــرقاً مــن املنطقــة A والعثــور 
علــى عــدد كبيــر مــن خبــث احلديــد مختلــف األلــوان واألنــواع 

وســوف تبــن الدراســات الفنيــة والتنقيــب إن كانــت هــذه بقايــا 
ومخلفــات األنشــطة مــن صناعــة املعــادن واخلــزف، وعثــر 
علــى خــرز مــن العقيــق األحمــر صغيــر أســطواني وعثــر علــى 
ــد تكشــف  ــة الســكن ق ــة مبنطق ــة املدين ــن بواب آخــر قريــب م

ــات عــن مصــادره. التنقيب

 D مسح بوابة منطقةالسكن واجلدار
مســح ماحــول نهايــة اجلــدارD مــن الشــرق وبوابــة املدينــة 
ــى خــرز مســطح  ــر عل ــة الســكن )اللوحــة 2.١ب( وعث مبنطق
2.٣ب(  )اللوحــة   )QU.S.9019.1-158( أســطواني  رقيــق 
ــره يف املقطــع الســابق املمســوح مــن املنطقــة ويظهــر  ذكــر غي
النعــام واخلــزف  اللقــى اتخــذت مــن قشــر بيــض  أن هــذه 
األزرق )اثنتــان منهــا كحلقتــن ملتصقتــن( وحجــر رمــادي 
وبعــض األصــداف وكســر مــن العقيــق دون معرفــة مصدرهــا، 
ويســتبعد أنهــا مــن منطقــة الســكن فقــد تكــون مــن قبــور أو أن 
هــذه الناحيــة كانــت إلنتــاج اخلــرز ورمبــا مــن مراســم دفــن وكل 
االحتمــاالت واردة لكنهــا لــن تثبــت إال بالتنقيــب طاملــا عثــر 

ــات أوادم. ــع رف ــة A م ــه مبنطق ــى خــرز مشــابه ل عل

مسوحات متفرقة )اللوحة 2.٣ج(
َمكــّب   ،)9002(  D اجلــدار  احملــددة:  املناطــق  ومبســح 
الفخــار)900١( شــمال شــرقي اجلــدار نفســه )90١6+900٣( 
وأمــام بوابــة املدينــة مبقــر الســكن )9005+9004( وداخلــه 
ــى فخــار مــن أواخــر العصــر  ــر عل )9006، 9007، 9008( عث
مشــابهة  كثيــرة  أعــداد  علــى  النواحــي  وبجميــع  البرونــزي 
لفخــار قرّيــة امللــون ماعــدا منطقــة الســكن فقــد كانــت موادهــا 
قليلــة وأغلــب أنــواع الفخــار نبطــي، وقــد رفعــت عينــة مــن 
ــة مــن الناحيــة 90١6  ــه يدوي كســر فخــار خشــن جــداً صناعت
لــم يعــرف تاريخــه لكنــه يكــون مــن أقــدم مــواد منتصــف األلفية 

ــالد. ــل املي ــة قب الثاني

ولوحــظ بوســط املســتوطنة يف الركــن الغربــي مــن » موقــع 
الرومــان« قريبــة مــن حفريــة هيئــة الســياحة منشــأة مــن اللــن 
تشــبه النفــق تتبــع ملوقــع الرومــان، رفــع مــن أرضيتهــا )90١5( 
فخــار رومانــي إزاءه كســرة عمــود حجــري، ومســحت نــواٍح 
مــن البــرج الشــرقي مــن الســور اخلارجــي )90١7( والبــرج 
اجلنوبــي الشــرقي/اجلدار وناحيــة الســور اخلارجــي )90١4( 

وناحيــة أكبــر األفــران )90١٣( وكان جميــع فخارهــا مــن نــوع 
ــون«. ــة املل »فخــار قرّي

٤-  تنقيبات الناحية A٢٠ )اللوحة 2.4أ - 2.9(
ركــزت احلفريــات بهــذه الناحيــة علــى بقيــة فــرن محمــّرة بــارزة 
ــى املوقــع )مــن جنــوب غربــي 9987/١00١8 حتــى جنــوب  عل
شــرقي 9987/١00٣0 حتــى شــمال شــرقي ١00٣0/9999( 
وبلغــت مســاحة التنقيــب ١2م2 بحثــاً عــن وجــود إنتــاج حــرف 
ــراض أن صناعــة  ــى افت ــة عل ــة )خاصــة الفخــار( يف قرّي يدوي
فخــار قرّيــة امللــون كانــت جتــري مباشــرة باملوقــع مــع إمكانيــة 
التحقــق مــن هــذا بدراســة هــذا الفــرن ومخلفاتــه والبحــث 
أيضــاً عــن بقايــا عضويــة ورفــع عينــة منهــا قــد تســاعد علــى 
حتديــد أنشــطة اإلنتــاج باملوقــع ومعرفــة تاريــخ فخــار قرّيــة 
ــد  ــى حتدي ــد يســاعد عل ــرن ق ــب يف الف ــة. والتنقي ــون بدق املل
ــا  ــع طامل ــا املخصصــة باملوق ــاج ونواحيه ــف أنشــطة اإلنت مختل

أنــه قــد ســبق العثــور علــى خبــث معــادن علــى الصخــر.

طبقات املوقع وأطال العمارة 
عميقــة  مســتويات  حتــى   A املنطقــة  ربــع  يف  فقــط  حفــر 
ــرن مســتطيل مســاحته 05.2.8x٣ م  ــاً أن الف واتضــح مبدئي
وباطنــه بيضــاوي مبســاحة ١.5x2.5م، لــه منفــذ مــن الشــمال 
يحيــط بفوهتــه جــداران )40x٣0ســم و52x60ســم( شــاخصان 
بواجهــة الفــرن الشــمالية وتتصــل بجنوبيــه مدخنــة مســتطيلة 
)52x68( )257ســم علــى األقــل( يبــدو أنهــا ممتــدة داخــل 
الفــرن ويبــرز بجنــوب الفــرن أيضــاً مربــع )264( وميكــن إزالــة 

ــة والكشــف عــن الفــرن كامــاًل )شــكل 9، ١0، ١2(.  األترب

وإن صــح هــذا األمــر فرمبــا كان للفــرن فتحــة علويــة؛ لكــن 
لــم يكشــف اآلن عــن مســتوى بنائــه وال هيكلــه كامــاًل. لــذا، 
لــن تعــرف أبعــاده ومــدة اســتخدامه مالــم ينتــِه احلفــر فيــه 
والكشــف عنــه كامــاًل، وعثــر بطبقــات أدمي األرض العلويــة 
)الوحــدة رقــم ١( علــى كســر مختلفــة مــن اخلــزف بلــغ وزنهــا 
ــب  ــراء متحجــرة مــن جوان ــا حم ــا بقاي ــاً منه ٣00 كجــم تقريب
فــرن رمبــا اســتعمل فتــرات طويلــة وأعيــد بنــاء جوانبــه أو 

ــه. ــع اســتمرار حــرق الفخــار في ســقفه م

لــم يكــن اللــن متصــاًل مبدخنــة الفــرن مــن اخلــارج فقــد كشــف 

حولــه عــن أرضيــة )49( رمبــا شــيدت املدخنــة عليهــا، وهنــاك 
هيــكل مســطح احلجــارة )262( جنوبــاً مــن هــذه األرضيــة 
ويبــدو أن الفــرن قــد شــيد بحفــرة )طبيعيــة أو مــن عمــل 
ــت  ــه اجلــدران )252، 49/262( رمبــا كان ــط ب اإلنســان( حتي

ــه مــن الســيول.  ســوراً حلمايت

ويظهــر مــن اختــالف اجلــدران اخلارجيــة )252، 25١، 28( 
(واجلــدار  بعضهــا  علــى  ردمــت  )رمبــا  تربتهــا  حيــث  مــن 
الداخلــي )٣4، 26١، 49( أنــه قــد شــيد مــن مخلفــات لــن 
ورمــاد وحجــارة، وأن اجلــدار اخلارجــي أساســاً بنــي ســوراً 
عقــب  آنفــاً  املذكــورة  املــواد  ردمي  مــن  الداخلــي  واجلــدار 
تراكمهــا يف أثنــاء إنتــاج الفخــار ومحاولــة بقــاء ماحــول الفــرن 

نظيفــاً مــن األتربــة.

وبعــد الســكن باملوقــع اتضــح أن أول مــرة يســتعمل فيهــا الفــرن 
مــن العثــور علــى مخلفــات فيــه رمبــا عقــب تركــه )46، 48، 
٣8( وحــورت وظيفتــه الحقــاً إلــى ِمكــّب مخلفــات فيــه عظــام 
بشــرية ومتعلقــات شــخصية )١٣، ١4، ١5(، ويتبــن الهــدف 
مــن العثــور مــراراً علــى رفــات إنســان مدفونــة )4٣، ٣9، ٣7، 
٣١، ١2، 6( علــى خمــس مراحــل )شــكل ١0، ١١( هــو التخلــص 
منهــا، وســوف تســهم دراســة علــم اإلنســان يف معرفــة إن كانــت 

هــذه مدافــن ثانويــة أو مخلفــات طرحــت يف مرحلــة ثالثــة. 

اللقى
امتــازت املنطقــة A بكميــات مــن خبــث احلديــد وكســر الفخــار 
احملتــرق وفخــار بســيط وفخــار قرّيــة امللــون )اللوحــة 2.7أ(. 
وتأكــد مــن أول عمــل أثــري بالدليــل القاطــع علــى إنتــاج فخــار 
قرّيــة امللــون مبوقــع قرّيــة، ومــع أن هــذا األمــر لــم يثبــت حتــى 
اآلن بفرضيــات؛ إال أن مكتشــفات باملنطقتــن أ و ب تؤكــد 

صحــة اتســام الفخــار بطابــع محلــي ورمبــا أقــدم مــن هــذا.

 )QU.A.1.F.1 + QU.A.6.F.2( النصفــن  نتائــج  ودلــت 
مــن خبــث احلديــد وشــقف فخــار نافــر الزخــارف )باربوتــن(

باربوتــن  فخــار  وشــقفة  الفــرن  بجانــب  2.7ب(  )اللوحــة 
أن  علــى  2.7ج(  )اللوحــة   )QU.A.29.2( جــداً  محترقــة 
الفخــار نافــر الزخــارف )الباربوتــن( كان يصنــع ويحــرق يف 
ناحيــة قريبــة رمبــا أقــدم مــن إنتــاج فخــار قرّيــة باملنطقــة. 

تقرير موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول ١4٣7هـ/20١5م(



أطالل ٢٨ - القسم األول ٣0٣١

وتــدل املــواد احملترقــة علــى قلــة إنتاج فخــار الباربوتن بكميات 
ــى توقــف عمليــات  ــون وعل ــة املل أقــل مــن مخلفــات فخــار قري
ــة  ــاج مــع أنهــا يف منطقــة واحــدة وكان حينهــا فخــار قرّي اإلنت
امللــون يف أوج انتاجــه وهــذه مخلفاتــه؛ ممــا يؤكــد ماتوقعــه 
الفريــق مــن احتمــاالت )معثــورات املنطقــة B يف 5 و8 بتواريــخ 
ــة  الكربــون١4( مــن أن فخــار الباربوتــن أقــدم مــن فخــار قرّي
امللــون. كمــا أن كســر الباربوتــن احملترقــة جتعــل تاريــخ بدايــة 
ــاج اخلــزف  ــأن انت ــة أقــدم مؤكــدة ب ــاج الفخــار مبوقــع قرّي إنت
احمللــي كان عــادة قدميــة جــداً آلــت إلــى صناعــة فخــار قرّيــة 
الباربوتــن  بــن  األساســية  العالقــة  نوقشــت  وقــد  امللــون، 
وفخــار قرّيــة امللــون كمــا يف تيمــاء ومتنــة؛ لكــن اللقــى بزخــارف 
ــون مــع أنــواع باربوتــن أبيــض مــن  طبعــة اإلصبــع أحاديــة الل
مــن  وشــقفتن   .)2.9 )اللوحــة   )QU.A.33.1(  A منطقــة 
منطقــة QU.B.51.2 + QU.B.51.3( B( )اللوحــة 2.7ج( 
حتالــي لزخــارف فخــار الباربوتــن وتأكــد ذلــك يف قرّيــة أيضــاً، 
وأصــل فخــار قرّيــة امللــون محلــي الصنــع حيــث حُتــّول زينــات 
الباربوتــن إلــى نقشــات ملونــة ثــم ألــوان مختلفــة فيمــا بعــد. 
وســوف حتســم دراســة املــواد املعقــدة أثريــاً وعلميــاً معرفــة 
طــرق إنتــاج الفخــار بواحــات شــمالي اجلزيــرة العربيــة يف 
العصــر البرونــزي،  وعثــر مــع رفــات اإلنســان علــى مئــات 
اخلــرز )١27 نوعــاً يف ٣١( أغلبهــا َوَدع ونــزر يســير مــن قشــر 
أو حجــر رملــي بعضهــا منظــوم  النعــام ومــن زجــاج  بيــض 

)اللوحــة 2.6ب(. 

.)A-i, k 2.9 اللوحة and 2.8 قائمة الفخار )اللوحة
تكمــن أهميــة فخــار منطقــة A يف جتانســه الشــديد باســتثناء  
مــا ذكــر مــن مخلفــات ؛QU.A.1.F.1, QU.A.6.F.2 )شــكل 
١7+١8(؛ )QU.A.29.2 شــكل ١9( وفخــار املرحلــة االنتقاليــة 
QU.A.33.1 )اللوحــة k 2.9( وهــو متنــوع منــه أنــواع مختلفة 
ــة ملــون ومزخــرف ومصمــت -أي عــادي- أول  مــن فخــار قرّي
ــواع  ــان 2١و22 وهــي أفضــل األن ــه توضحهــا الصورت ــة من عين
A وال أنــواع زخارفــه.  رمبــا المتثــل أشــكال فخــار منطقــة ِ
وميثــل الفخــار املصمــت -أي غيــر امللــون- أنواعــه األخــرى 
حتــى يجــري تقييــم نســب أصنافــه، واتضــح  أن تركيــب أوانــي 
الفخــار املنغلقــة مــن نفــس تركيــب فخــار قرّيــة امللــون )اللوحــة 
2.8( أحاديــة الزخــارف ملونــة وثنائيتهــا كمربعــات حمــراء 
ــة وخطــوط  ــر متداخل ــة ودوائ ــط داكن ــة يتوســطها نق مصفوف

حمــراء  بخطــوط  مؤطــرة  داكنــة  معينــة  وأشــكال  عموديــة 
حتيــط برســوم أوعــال وأســود وخيــل؟ ونباتــات.

وتبــن أن األوانــي املفتوحــة )اللوحــة d-a 2.9 مــن منطقــة
A اللوحــة B, c, e 2.9 مــن أرض املوقــع( أحاديــة اللــون أو 
ثنائيتــه مفلطحــة األشــكال صغيــرة املقابــض قائمــة مثقوبــة أو 
ــة البســيطة  ــرة مــن األوعي ــاك تشــكيلة كبي ــال مقابــض، وهن ب
ملونــة ومخططــة ثنائيــة اللــون أو أطــواق أحاديــة اللــون وأكاليل 
متدليــة مــن حوافهــا بباطــن الوعــاء، اشــتهرت يف فخــار قرّيــة 
امللــون ونــواٍح أخــرى )مثــل تيمــاء28( يف املنطقــة A لــم تذكــر 

يف هــذا التقريــر لضيــق املســاحة.

تقــرر اســتعمال عبــارة » فخــار قرّيــة امللــون« وهــو مصطلــح 
جامــع نظــراً لتشــابه أنســجة بعــض الفخــار امللــون واملصمــت-
غير امللون - وإن تعارض هذا مع أمثلة الفخار األخيرة. وثمة 
ــة امللــون مــازال قيــد الدراســة  اختــالف يف تركيبــة فخــار قرّي
ســوف يوصــف ويعــرف مســتقباًل منــه أوانــي حفــظ وقــدور 
طبــخ كالقــدر [QU.A.10.8]، وعثــر مــراراً علــى الفخــار قائــم 
احلــزوز )اللوحــة 2.9ب f( رمبــا يوجــد يف اخلريبــة/دادان، 
ــع الزخــارف [QU.A.22.2]  هــو  ــخ مصّب ــدر الطب ــا أن ق كم
نــوع متطــور مــن قــدور طبــخ قدميــة قائمــة اجلوانــب عثــر 
عليهــا يف قبــور منطقــة B [QU.B.61.1] )اللوحــة ١٣.2 
ــاج بأشــكالها  ــع اإلنت ــز مجموعــة موق ــع متّي ــن املتوق c,k(  وم
وزخارفهــا كفــرن الفخــار طاملــا كان تقييــم لقــى الفخــار شــاماًل 
الفــوارق  بشــأن  التســاؤالت  علــى  اإلجابــة  دون  بدايتــه  ويف 

ــا. الدقيقــة لهــذه الظاهــرة وخصائصه

٥-التنقيب مبنطقة B30 )اللوحة ١0.2-١٣.2(
أو  م   40 مسـافة  علـى   A منطقـة  شـرقي  جنـوب  باحلفـر 
الغربـي  ١0x١5 Bم متتـد )مـن اجلنـوب  أكثـر علـى مسـاحة 
ومـن   ١00١2/9974 الشـرقي  اجلنـوب  إلـى   ١0002/9974
الشمال الغربي ١000١/9989] بسبب امتداد متر واحد [إلى 
أختيـرت  )اللوحـة ١0.2(  الشـرقي ١00١2/9989(  الشـمال 
هـذه الناحيـة نظـراً لشـخوص جـدران حجريـة سـليمة الهيـكل 
تقريبـاً وعناصرهـا معروفـة عكـس الناحيـة C املتضـررة كثيـراً 
جـراء النبـش والنهـب وطمـرت املنطقتـن الـذواري ورواسـب 
السـيول ومخلفاتهـا قريبـة مـن جـدار D سـامياً علـى ماحولـه.

طبقات املوقع وعناصر العمارة
 كشــف مبنطقــة B عــن مبنــى - مــن غرفتــن - مســتطيل طويــل
[B-B1] منقــاد مــن اجلنــوب الشــرقي إلــى الشــمال الغربــي 

)اللوحة 2.١١أ( طوله اآلن ١٣.7م غير أن جدرانه الشــمالية 
تغيــب حتــت حــدي احلفريــة الشــمالي والشــرقي وهــو طويــل 
جــداً ولــم يكشــف عــن أرضيــة هــذا املبنــى ورمبــا يعثــر علــى 

عناصــر مختلفــة.

١0.6م  طولهــا  جنوبيــة  غرفــة  اآلن  حتــى  باملبنــى  وكشــف 
)جــدران 5٣-54-55-76( وأخــرى مجــاورة الغرفــة الشــمالية 
اليقــل طولهــا عــن 2.75م )جــدران 76، 20٣، 2١5( عــرض 
كل جــدار 50ســم، شــيدت مــن صفــاح احلجــارة مــن متوســطة 
قائــم  كبيــر  بعضهــا  عموديــاً  رصــت  صغيــرة  إلــى  احلجــم 
وللجــدار فاصــل S ال كــوة وال بــاب إمنــا  علــى األرجــح أنــه 
نويفــذة ترتفــع عــن أرضيــة املبنــى مــن الداخــل أكثــر مــن ١.٣م 
كوتــان صغيرتــان  وثمــة  البحــر(.  مســتوى  عــن  )792.76م 
باجلــدار S همــا )2١8( بلــغ ارتفاعهــا عــن مســتوى البحــر 
79٣.26م وأخــرى 20١ ترتفــع عــن مســتوى البحــر 792.56م 
عمقهــا ٣0 ســم داخــل اجلــدار واألخــرى 20ســم( وبداخــل 
الكوتــن باجلــدار S فتيحــة؛ لكنهمــا منفصلتــان عــن بعــض 
ــي  ــى جــزء ســليم مــن اجلــدار اجلنوب )اللوحــة 2.١١ب( وتبق
ارتفاعــه أكثــر ١.85م )قــد يزيــد مقــدار االرتفــاع طاملــا لــم 
يكشــف عــن األرضيــة( بارتفــاع 79٣.٣4م عــن مســتوى البحــر 

وكــذا األجــزاء اجلنوبيــة مــن اجلداريــن 5٣ و54.

تعــرض  عــن  )اللوحــة 2.١2أ(  الطبقــي  التراصــف  وكشــف 
املبنــى B-B1 مــن الداخــل واخلــارج إلــى ثــالث مــرات نهــب 
بعــد ســكنه كان آخرهــا  حفــرة عميقــة )67-66( خارجــه 
ــا رمــل وأخــرى قدميــة  ــة اســتخرج منه ــي احلفري ــوب غرب جن
خارجــه )75/207( أو داخــل ســور املبنــى )94/2١6( حتــت 
ــي  ــة فه ــرة الثالث ــا امل ــة، أم ــاء ليســت عميق ــي البن ــوب غرب جن
 ،74/206  ،85/2١٣  ،6١/65 احلفــر)86/2١4،  أقــدم 
78/208، 79/209، 80/2١0، 8١/2١١، 8٣/2١2( تراوحــت 
أطوالهــا مــن متــر إلــى متريــن وعمقهــا نصــف متــر ضمــت 
مــواد عضويــة وأدوات أثريــة ورفــات إنســان وكســر كبيــرة مــن 
أوان -بعــض األوانــي ســليمة- وأدوات مــن البرونــز وأنواعــاً 

ــاً. ــون هــذا مدفن ــد يك ــن اخلــرز وق ــة م مختلف

وقــد اســتهدف النباشــون مبنــى B-B1 لنهــب مــا بداخلــه مــن 
متعلقــات شــخصية مــع اجلثامــن يف القبــور وتبــن أنــه مدفــن، 
ولــم يتــرك النهــب أي أثــر ميكــن تتبعــه وعــدم معرفــة تاريخــه 
بســبب تغيــر املدافــن جوهريــاً، والميكــن تقديــر عــدد اجلنائــز 

املدفونــة إال بدراســة معمقــة.

ــى  ــات الســكن باملبن ــات مخلف ــة طبق ــم اآلن هــو معرف ــا يه وم
ومابقــي ســليماً وتبــن أن )اللوحــة 2.١2أ( هــي آخــر طبقــة 
مــن رمــل متكتــل تغطــي مســاحة التنقيــب كلهــا )58، 59، 52، 
56( حتتهــا سلســلة طبقــات رمــل ســمكها 20ســم )69، 87، 
9١، 60، 204، 78( يليهــا مــن أســفل رمــل رمــادي وحصــى 
)90، 9٣( متراكمــة علــى أخــرى )مــن رمــل وحصــى 92، 89( 
وتراكمــت األخيــرة علــى مخلفــات يخالطهــا حصبــاء أرض 
احلفريــة  إليــه  وصلــت  مســتوى  أعمــق  وهــي   )95( العــزاز 
ماعــدا أرضيــة املبنــى، واتضــح تسلســل طبقــات املخلفــات ومــا 
ــة  ــه مــن حفــر وبــدت سلســلة أخــرى ســليمة مماثل تعرضــت ل
يف مبنــى املنطقــة C، وعثــر يف بناءيــن علــى رفــات اإلنســان 
يف طبقــات احلفــر اآلنفــة مــع بقــاء عــدة نــواٍح ســليمة مببنــى 
منطقــة C وقــد طمــرت الرفــات مخلفــات رماديــة يعلوهــا 
مــن احلجــارة  وعــدة صفــاح  القاســي  مــن احلصــى  طبقــة 
متوســطة احلجــم )22٣، 225 علــى عــدة مســتويات تقريبــاً 
وتبعثــر صفــاح احلجــارة تقريبــاً يف املخلفــات العلويــة(. وهنــاك 
طبقــات تبــرز تــارة وتغيــب أخــرى طمرتهــا الســوايف ورواســب 
ــر الزمــن.  ــى تكــرار دفــن اجلثامــن عب ــدل عل الســيول ممــا ي
وشــوهد رفــات متناثــر آلدمــي مبنطقــة B رمبــا عقــب عمليــة 
 C ــى ــاء العظــام ســليمة مببن ــة، ويستشــف مــن بق نهــب الحق

ــة.  ــه مــن البداي ــا هــو احتمــال الدفــن في وتفككه

تــآكل شــمالي املبنــى B-B1 أكثــر مــن جنوبيــه )١.25م أطمــن 
ــم يكشــف عــن  مــن 792.١0م عــن مســتوى ســطح البحــر( ول
ــل  ــة الشــمالية حتــى اآلن مــع ظهــور سلســلة رمــل وكت األرضي
مــن  حصــى أرض العــزاز يليهــا طبقــة مخلفــات رمــل إلــى البني 
املتوســطة  احلجــارة  مــن  وصفــاح   )١00/88/77 )84/72؛ 
منقلبــة حتــت الرمــل، وتؤكــد هــذه اللقــى بــأن رفــات اآلدمــي 
املبنــى.  مــن  البقعــة  هــذه  دفنــت يف  الشــخصية  وأغراضــه 
وبدراســة الناحيــة الغربيــة للمبنــى مــن اخلــارج بــرزت ركامــات 
ســميكة مــن ذواري الرمــل ورواســب الســيول وكســر مــن صفــاح 

تقرير موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول ١4٣7هـ/20١5م(
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احلجــارة مــن أخــر انهيــار حــدث للمبنــى وكســر فحــم تخالــط 
الرمــل وكســر احلجــارة، وبرفــع عينــات مــن الرمــل وغمرهــا يف 

املــاء لــم يطــُف شــيئاً مــن بقايــا النباتــات ألبتــة.

ثمــة أربعــة مبــاٍن تشــابه املبنــى مبنطقــة B )وآخــر مبنطقــة 
C( بشــمالي اجلزيــرة العربيــة، ســجل اثنــان يف تيمــاء مبقبــرة 
منهمــا  كل  يضــم  2و4  رقمــي  التلــن  علــى  رجــوم صعصــع 
متطاولتــان  مســتطيلتان  منشــأتان  وهمــا  مدافــن  خمســة 
)١2.7X2.8م و١2.5x٣م( تشــبهان يف حجمهمــا وبنائهمــا 
كثيــراً مبنــىB-B1 بقرّيــة؛ لكــن أهــم فــرق بينهمــا خلــو رجــوم 
عــام  التنقيــب  جــرى  وقــد  الدفــن،  ُغَريفــات  مــن  صعصــع 
20١4م مبدائــن صالــح يف مبنيــن شــيدا علــى جبــل اخلرميــات 
)مصيــف 22( رمبــا يشــبهان تلــك التــي يف قرّيــة وتيمــاء وهمــا 
مبنيــان شــيدا مــن احلجــارة مســتطيالن طويــالن فيهمــا عــدة 
غــرف للدفــن، وقــد تعرضــا للنهــب وشــخصت فيهمــا بقايــا 
وشــظايا عظــام آدمــي رديئــة احلــال. وتبــن تشــابه فخــار تيمــاء 
ومدائــن صالــح مــن حيــث اخلشــونة ولونــه احملمــّر وخطــي 
نقــاط محــزوزة. ومــع عثــور الفريــق  علــى أحــد أنــواع الفخــار 
ــى  ــر حتــى اآلن عل ــم يعث ــه ل ــة؛ إال أن اخلشــن البســيط يف قرّي
أي نــوع مــن الفخــار قــد ســجل ســابقاً يف تيمــاء ومدائــن صالــح 

.B ورمبــا أقــدم مــن الفخــار املســجل مبنطقــة

وتشــبه جــداً األصــداف البحريــة التــي عثــر عليهــا يف قرّيــة ملــا 
قــد ســجل يف مدائــن صالــح وتيمــاء إن لــم متاثلهــا، ويصعــب 
ــب  ــاء التنقي ــى B-B1 إال عقــب انته معرفــة مــدة الســكن مببن
الزمــن إذ  فيــه؛ ويبــدو أن دفــن اجلثامــن قــد تكــرر عبــر 
ــي  ــح أطــول مــدة ســكن مــن خــالل طبقت شــهدت مدائــن صال
بنــاء منفصلتــن وثمــة مبنــى يف قرّيــة مشــابه جــداً إزاء مبنــى 
الدفــن B-B1 مبنطقــة C-B1( C( مختلفــة التواريــخ بكربــون 

.١4

اللقى
عثــر علــى كســرة مــن مخلفــات الصــوان مبنطقــة B وهــي وعــاء 
صغيــر [QU.B.81.L.2] )شــكل28A( أّرخــه الباحــث/أس 
فوجــي إلــى العصــر احلجــري احلديــث مــا قبــل الفخــار »ب« 
ويشــبه أنواعــاً ســجلت يف الشــام راجعهــا مؤخــراً يف مقالــة لــه؛ 
ويأتــي هــذا الوعــاء مــع مراســم الدفــن ويتوافــق هــذا مــع مــا 

تبــن مــن أدلــة علــى وجــود مــواد باملوقــع مــن العصــر احلجــري 
احلديــث.

وماعثــر عليــه مــن مــواد عضويــة وأثريــة مــع عظــام األوادم 
مبدفــن B-B1 كانــت متعلقــات شــخصية طرحــت يف املدافــن 
كســر  )خنجــر،  معدنيــة  وأدوات  وســليمة  كبيــرة  أوان  منهــا 
أســياخ( وأنــواع مختلفــة مــن اخلــرز )عقيــق، أصــداف بحريــة 
مختلفــة، حصــى، قشــر بيــض نعــام( وســوف يــدرس الرفــات 
ــغ  ــن عظــم عضــد بال ــة م ــة؛ أخــذت عين ــة قادم هــذا يف مهم
أجــري تاريــخ كربــون ١4 عليهــا، ومــن املتعلقــات الشــخصية 
خنجــر مــن النحــاس ذو مســمارين [QU.B.87.F.1] )اللوحــة 
2.١2ب( أقــرب شــبيه لــه النــوع P 2.C »خنجــر  املســمارين« 
ذكــره الباحــث جيرنيــز يف دراســته لبدايــة أســلحة الشــرق 

ــالد. ــل املي ــى عــام ١750 قب ــى القــدمي حت األدن

 P 2.C ومــع احتمــال العثــور علــى خناجــر املســمارين مــن نــوع
مبختلــف مناطــق الشــرق األدنــى القــدمي )موقــع كــوي تيبــه 
بإيــران، تــل العقيــر وموقــع تلـّـو يف العــراق، وبــرج هيديرليــك يف 
تركيــا(؛ إال أن الباحــث جيرنيــز أشــار إلــى أن أصــل معظمهــا 
ــان وحمــاة  ــل بلبن ــن مــن موقــع جبي ــرص والشــام. وتب مــن قب
بســوريا وتــل مــوزة بالقــدس وســهل جينوســار ببحيــرة طبريــا 
ــخ العصــر  ــة تاري ــرص دق ــوس وكالفســوس ببقب ــي ففن وموقع
البرونــزي األول املتوســط )2000-١800 ق.م( وأبــرز مثــال 
علــى هــذه املقابــر  هــو تــل املجيــدو بفلســطن وموقــع معاصــر 
آخــر وإن كان اليشــبهه كثيــراً؛ دلــت علــى أن تاريــخ اخلناجــر 
ذات املســمارين يعــود إلــى النصــف األول مــن األلفيــة الثانيــة 
قبــل امليــالد. وثمــة خــرزات مــن متعلقــات شــخصية )شــكل28( 
لــم تفحــص كلهــا وعثــر علــى أصــداف بحريــة كثيــرة مختلــف 
 ConuS وصدفتــي عطــار [QU.B.90.F.1] األنــواع: ودعــة
النــاب  وصــدف   Sp [QU.B.40.F.2, QU.B.60.F.1]
 DentAliiDAe Sp [QU.B.61.F.1, QU.B.61.F.2]
 CerithiDAe Sp [QU.B.51.F.2] اليقــرون  وصــدف 
العقيــق  خــرزة  ورمبــا  وتيمــاء  صالــح  مبدائــن  ســجلت 

[QU.B.72.F.3] تشــبه األنــواع بتيمــاء.

قائمة الفخار ٤٢ )اللوحة ١٣.2(
ظهـر تناسـق فخـار منطقـة B واختالطـه بشـقف فخـار قرّيـة 

 )c-2.8 امللـون وذلـك لتعـرض هـذه الناحيـة للنهـب )اللوحـة
وأغلبـه جـرار كرويـة صغيـرة وأوعيـة سـكب السـوائل وأشـكال 
»الباربوتـن«  الزخـارف  نافـر  الفخـار  مـن  أنـه  منغلقة-البـد 
املجموعـات  هـذه  وتتميـز  املصمـت.  الفخـار  مـن  وأوعيـة 
بتقاربهـا الواضـح إلـى جانـب تنـوع الزخارف املسـجلة أول مرة 
مـن خطـوط متموجـة إلى زخـارف بيضاء نافرة )اللوحة ١٣.2 
براعـم زخرفيـة  إلـى  الباربوتـن  مـن صفـات فخـار  h,j(-أي 
)اللوحـة ١٣.f 2( وزخـارف محـزوزة )اللوحـة ١٣.i 2( تأتـي 
علـى هيئـة خطـوط متموجـة أو محـالة ببراعـم زخرفية. ويدل 
)اللوحة ١٣.g,e 2( على أشـكال مختلفة من زخارف البراعم 
وأحجامهـا )اللوحـة ١٣.A-f 2( وأسـطحها احملمـرة مصقولـة 
أنـواع  بـه  أدوات معدنيـة؛ والبـد مـن معرفـة مامتـر  صممـت 
أو  إنتاجهـا  أثنـاء  يف  زمنيـة  مراحـل  مـن  املذكـورة  الزخـارف 
اسـتخدامها ومزيـد مـن الدراسـة والتقصـي. وكمـا يف فخـار 
قرّيـة امللـون كانت مجموعة الفخـار نافر الزخارف)الباربوتن( 
تصنـع مـن تركيبـات مختلفـة بيضـاء ناعمـة النسـيج )اللوحـة 

١٣.g 2( مازالـت قيـد الدراسـة.

وتبــن مــن هــذا الفخــار عــدم صناعتــه بالعجلــة وجــل مازخرف 
ــم  ــة ببــطء لتنعي ــه يــدوي الصناعــة ورمبــا اســتعملت العجل من
أســطح بعــض األوانــي املنفتحــة املصمتة-غيــر امللونــة. مــن 
فخــار الناحيــة B-B1 قــدر طبــخ )اللوحــة ١٣.k 2( وآخــر 
أكبــر منــه ســليم عثــر عليــه باملنطقــة C ممــا يؤكــد أن قــدور 
الطبــخ كانــت مــن مواقــع دفــن. وذكــر الباحــث كوبتزكــي العثــور 
ــزي األوســط يف الشــام  ــن العصــر البرون ــخ م ــدور طب ــى ق عل
حتــى مصــر الوســطى، والبــد مــن إضافــة موقــع قرّيــة إلــى 
ــى ذلــك موقــع مجيــدو  ــال عل خريطــة تــوزع الفخــار وخيــر مث
 BB مــن العصــر البرونــزي األوســط وماكشــف عنــه مبنطقــة
ــة  ــا وبخرب ــن، وســجل هن ــن مختلف ــرة ومدفن ــد كبي ــن معاب م
ــخ هــذه اســتخرجت مــن  ــوع مــن قــدور الطب ــة ن كفــن وعفرات
بشــمالي  قائمــة  كانــت  الطقــوس  هــذه  أن  ويبــدو  املقابــر؛ 
بقايــا  وســاعدت  الشــام،  جنوبــي  حتــى  العربيــة  اجلزيــرة 
العظــام والنباتــات علــى معرفــة دور املواعــن مبراســم الدفــن 
وأن تاريــخ املدافــن هــذه يعــود إلــى النصــف األول مــن األلفيــة 
الثانيــة قبــل امليــالد وذلــك بعــد مقارنــة اخلنجــر وقــدر الطبــخ 
وفخــار الباربوتــن واحليوانــات البحريــة باجلزيــرة العربيــة مــع 

ــا يف الشــام. مثيالته

٦-التنقيب يف املنطقة C٤٩ )اللوحة 2.١4، 2.١6ج(
وبالتنقيــب بناحيــة C جنــوب غربــي املنطقــة B علــى مســاحة 
١0x١5م متتــد )مــن اجلنوب الغربي9962/9965 إلى اجلنوب 
 9962/9980 الغربــي  الشــمال  ومــن  الشــرقي9972/9965 
إلــى الشــمال الشــرقي 9972/9980( )اللوحــة 2.١4، 2.١5أ( 
كشــف حتــت أدمي أرض املوقــع مباشــرة عــن هيــكل حجــري 
 B-B1 وجهتــه مــع وجهــة املبنــى C-B1 ًمســتطيل طويــل جــدا
)جنوبيــة شرقية-شــمالية شــرقية( لــه نفــس األبعــاد وتختلــف 
معــه يف التفاصيــل )اللوحــة 2.١5أ( مــع تشــابه بينهمــا يف 
الشــكل إال أن مبنــى B-B1 امتــاز بارتفــاع أرضيتــه كثيــراً عــن 
أرضيــة منطقــة B )ارتفــاع متــر علــى األقــل( ومايشــبه الُغريفــة 
اجلــدار  عــن  جنوبــاً  اآلن  عنهــا  يكشــف  لــم  املبنــى  خــارج 
ــداد  ــى اآلن امت ــرف حت ــى C-B1 واليع ــي املبن ــر بجنوب القصي
الغرفــة اجلنوبيــة باملبنــى دون أن تتضــح أقســام غرفتيــه إن 
كان مثــل مــا باملبنــى B-B1 . ومــع امتــداد اجلداريــن املتوازيــن 
١02 و١04 علــى طــول اجلداريــن الطويلــن الشــرقي والغربــي 
أساســات  أن  إال  2.١5أ(   -  2.4 )اللوحــة   C-B1 مببنــى 
األوليــن ليســت كاألخيــرة فهــي عميقــة بــاألرض لكــن متاثلهمــا 
يف بعــض الطبقــات وحســب. ويحتمــل إضافــة هــذه اجلــدران 
ــى  ــا ليســت مــن أســاس غــرف املبن ــاً وأنه ــى القدميــة الحق إل
وهــذا ليــس تفســيراً دقيقــاً مادامــت احلفريــة لــم تنتــِه ويكشــف 
عــن أرضيــة املبنــى، كمــا عثــر بناحيتــه الشــمالية واألخيــرة 

علــى مصهــرة قوالــب النحــاس.

 C-B1 بـرزت سلسـلة طبقـات بالناحيـة اجلنوبيـة مـن املبنـى
تشـبه مـا يف مبنـى B-B1 وثمـة طبقـة سـميكة من السـوايف قد 
غطـت كتـاًل مـن أرض العـزاز واحلصـى، وتراكـم علـى املبنـى 
 Dطبقـة مـن رواسـب الرمـل ومخلفـات اجلـدار املجـاور C-B1

وبقـي سـليماً أكثـر مـن B-B1 اللهـم قسـمه اجلنوبـي )اللوحـة 
علـى  أثـرت  التـي  النهـب  عمليـة  مـن  تأثـر  فقـد  2.١5ب(، 
املدافـن وعثـر علـى قبـور بالغـن معهـا فخـار باربوتـن سـليم 
)اللوحـة 2.١6( وتبـن جتانـس فخـار الباربوتـن ضمـن فخـار 

.C منطقـة

تقرير موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول ١4٣7هـ/20١5م(
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 الفخار واألواني اخلفيفة ناعمة التركيب
)اللوحة 2.١6ب(

تبــن أن أوانــي الفخــار باملنطقتــن CوB هشــة جــداً الميكــن 
اســتخراج قطعــة ســليمة منهــا وشــوهد تفــكك رفــات اإلنســان 
ــى نهــب مســتمر أو  ــة إل ويصعــب القــول بتعــرض هــذه الناحي
دفــن اجلثامــن فيهــا مجــدداً. وقــد تراكمــت علــى املدافــن كتــل 
مــن طبقــة العــزاز وحجارتهــا علــى صفــاح؟ مــن حجــارة كبيــرة 
)اللوحــة 2.١5ب( ولتراتــب طبقاتهــا حتــت رفــات اإلنســان 
أساســاً  كانــت  إن  التحقــق  دون  انكفــأت  قــد  أنهــا   يبــدو 
مــن إغــالق املدفــن وســوف يــزول هــذا الشــك عقــب انتهــاء 
التنقيــب، كمــا عثــر يف مخلفــات داخــل املبنــى وخارجــه علــى 
خــرز اتخــذ مــن األصــداف واحلصــى ومــن قطــع النحــاس 

2.١6ج(. )اللوحــة 

D50 ٧- التنقيب مبنطقة 
)اللوحة 2.١7أ - 2.١8ب - اللوحة 2.9(

وبالتنقيــب يف منطقــة D علــى مســاحة ١0م2 علــى مســافة 
)مــن  الســكن  مبنطقــة   A املنطقــة  شــرقي  شــمال  80م 
الشــرقي  اجلنــوب  إلــى   ١0١07/١0١02 الغربــي  اجلنــوب 
ــى  ــي ١0١07/١0١١2 إل ــن الشــمال الغرب ١0١١7/١0١02 وم
وذلــك  )شــكل٣6+٣9(   )١0١١7/١0١١2 الشــرقي  الشــمال 
بهــدف كشــف سلســلة طبقــات عميقــة مــن فتــرات زمنيــة 
عديــدة وتســجيلها مرجعــاً للموقــع وهــو إجــراء مهــم للكشــف 
عــن مناطــق أخــرى مــن مرحلــة وحيــدة )أو مرحلتــي ســكن كمــا 
يف منطقــة A(. وباحلفــر بالنصــف الغربــي مــن مربــع D بــرزت 

فيــه سلســلة طبقــات جــاءت كمايلــي:

املرحلــة األولــى: انكشــفت اجلــدران ١52، ١5٣، ١54 عقــب 
العلويــة  أقســام:  أربعــة  مــن  ســطحي حديــث  هيــكل  إزالــة 
١57، ١58، ١56، ســكن بآخــر طبقــة منهــا دون الكشــف عــن 

األرضيــة. 

 ،١58  ،١57  ،١59( املخلفــات  تراكمــت  الثانيــة:  املرحلــة 
١60( حتــت أرضيــة الســكن امتــازت بالرمــاد ورفعــت عينــات 
املشــع عليهــا.  الكربــون  تأريــخ  مــواد عضويــة إلجــراء  مــن 
وكشــف بالركــن الشــمالي الشــرقي عــن جــدار إضــايف ُمغــّرب 
)١62( أقــدم مــن اجلــدار الرئيــس املُجِنــب ١52 مــع أرضيتــه. 

يتخطــى هــذا اجلــدار األخيــر حــدود احلفريــة وهيــكل املبنــى 
العــام وبقيــة امتــداده مــن اجلهــة الشــرقية مبنطقــة )١55 
لــم حتفــر بعــد(. لــذا، الميكــن اســتباق األحــداث وتفســير 
ــه  ــع وحجم ــر مــن املوق هــذه األطــالل بصــورة شــاملة . ويظه
وهيــكل املبنــى عمومــاً أنــه كان نــواٍح ســكنية والبــد أن آخــر 
مرحلــة اســتخدم فيهــا اجلــدار ١62 ومايتصــل بــه )اجلــداران 
الســابقان ١52، ١52؟( كانــت أســفل الواجهــات الســابقة وإن 

ــا. ــة هاهن ــم يكشــف عــن أرضي ل

مرحلــة  مــن   )١66  -١6٣( مخلفــات  الثالثــة:  املرحلــة 
قدميــة كانــت ١65 رواســب مختلطــة برمــاد عثــر بهــا علــى 
حجــر صغيــر بــه نُقــرة [QU.D.165.F.1] بعيــدة عــن وســطه 

الميكــن تفســيرها إال أنــه جنــران بــاب.

املرحلــة الرابعــة: توقــف احلفــر يف النصــف الشــرقي مــن 
املربــع وأزيلــت الرواســب والرمــاد؛ للكشــف عــن بنــاء اجلــدران 
)١68، ١69، ١7٣( البــد أنهــا ضمــن طبقــات املرحلــة الرابعــة 
هــذه ولــم تنتــِه الدراســة منهــا. وبــرزت بقعــة العتبــة )١69( 
 D وجنــران بــاب جنوبــي اجلــدار ١52 وســابقه بوســط منطقــة

١67 وجدارهــا املتعامــد معهــا ١68.   

اللقى
  [QU.D.159.F.1] عثر على خنجر من حديد ذي مســمارين
 [QU.D.159.F.3] شــكل٣7( وكســرتي إنــاء مرمــر صغيــر(
صغيــرة  إســطوانية  حجــر  مــن  وخــرزة  )شــكل٣8( 
[QU.D.159.F.2] ومــا يحيــر املــرء هــو العثــور علــى هــذا 
اخلنجــر )أو ســكن كبيــر( قريــب جــداً مــن ســطح األرض فهــل 
تســتبعد بحكــم حداثتهــا أم تؤخــذ يف احلســبان؟ وتبــدو آنيــة 
املرمــر تشــبه جــداً مثيالتهــا يف اخلريبــة/دادان، وظهــر علــى 
احلجــر ذي نُقــرة [QU.D.165.F.1] أثــر صبــغ أحمــر وكــرة 
مــن حجــر رمبــا أنهــا ثقالــة [QU.D.165.F.4] وأربــع خــرزات 
وعثــر  2.١8ب(  )اللوحــة   [QU.D.165.F.5-.7] مســتديرة 
 [QU.D.165.F.3] )ــر قــار )؟ علــى صدفــة محــارة عليهــا أث
يف نفــس الطبقــة ورمبــا تــدل علــى أن احلجــر كان لصنــع 
ثقــاالت أو جواهــر؛ واســتخرج مــن هــذه الطبقــة أيضــاً عينــة 

ــخ اإلشــعاع. ــد عمرهــا بتاري ــا لتحدي جــرى حتليله

قائمة الفخار
ــة مــن الفخــار املعــروف مبنطقــة D منهــا كســر  ــى قل ــر عل عث
مــن الفخــار اخلشــن يعــود إلــى العصــر الكالســيكي وكســر 
أبــدان مــن فخــار ناعــم وقلــة مــن الفخــار املعــروف دون العثــور 
حتــى  الرومــان  أو  األنبــاط  فتــرة  مــن  ملــون  نــوع  أي  علــى 
اآلن، وعثــر علــى كســرة مــن قاعــدة صحــن كبيــر أبطــح:-أي 
 [QU.D.165.2] منبســط، صنــع مــن فخــار أحمــر الطــالء
)اللوحــة 2.١8ب( رمبــا يكــون فخــاراً شــرقياً أ-أي مــن أواخــر 
الفتــرة الهلنســتية حتــى أوائــل فتــرة الرومــان  أو مــن فخــار 
إفريقيــا األحمــر. وســوف تســجل أوصافــه الحقــاً يف مهمــة 
عمــل قادمــة ويتغيــر تاريخــه كثيــراً مــن الفتــرة الهلنســتية حتــى 
أواخــر الرومانيــة ورمبــا فتــرة البيزنطيــن. ووجــد علــى أرض 
 [QU.D.157.1] املوقــع وغيرهــا فخــار ممشــوط الزخــارف
مبنطقــة D ضمــن مخلفــات املوقــع مــع نــدرة أنــواع الفخــار 
املعــروف. والغريــب أنــه عثــر  يف الطبقــات )١58، ١59، ١65( 
ــون إذ تبــن اختــالف  ــة املل ــى مخلفــات صناعــة فخــار قرّي عل
ــون عــن شــقف  ــوع املل [QU.D.165.1]  )اللوحــة j 2.9( الن
فخــار قرّيــة امللــون حتــى اآلن خاصــة مبنطقــةA. وهنــاك نــوع 
آخــر  [QU.S.9045.2]بــأرض املوقــع )شــكل 22m( رمبــا أنــه 

مــن الطــراز امللــون املتأخــر يف قرّيــة أو نــوع مجهــول مــع فخــار 
 [QU.S.9045.1] ســليمة  آنيــة  علــى  وعثــر  امللــون.  قريــة 
)اللوحــة I 2.9( باملوقــع نفســه مزخرفــة بلــون وحيــد مثــل 
ــة امللــون ظاهرهــا بلــون مغايــر ملعظــم فخــار  عامــة فخــار قرّي
قريــة امللــون وســوف جتــري دراســة  عــن ماهيــة هــذه األنــواع 

مســتقباًل.

٨-  تاريخ الكربون املشع١٤
كان هــدف هــذه املهمــة احلصول على عينات لتحديد أعمارها 
١و2.  باجلدولــن  النتائــج  وضحــت  وقــد  املشــع  بالكربــون 

بتأريــخ مراحــل مبنطقــة D املرحلــة ٣ )جــدول١ ، رقــم١( مــن 
الهلنســتية  الفتــرة  إلــى  تعــود  أنهــا  تبــن  أحدثهــا فأقدمهــا 
أحمــر  الشــرقي  الفخــار   شــقفة  مــع  متامــاً  هــذا  ويتســق 
الطــالء [QU.D.165.2]. ومبــا أن عينــة التحليــل هــي مــن 
خشــب شــجر الزيتــون رمبــا اســتعمل يف البنــاء واليســتبعد 
اســتعمال خشــب قــدمي يف ثالــث طبقــة مــن املراحــل. وعليــه، 
ــى  ــاج األمــر إل ــل احت ــخ عمــر هــذه املخلفــات ب اليحــدد التأري
عينــات كثيــرة واختبارهــا وتبــن أنهــا أقــدم عينــة مبنطقــة 

تقرير موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول ١4٣7هـ/20١5م(

No. UGAMS$55 Sample ID
(Area.SU) Material

δ13
C,
‰

14
C

age,ye 
ars BP

± pMC ±
(OxCal 
v4.2.4)

CalBCE 
date 2σ56

Deposits’ 
sequence in 
Qurayyah

1 24110 QU.D.165.S.1 Charcoal 
(olea) =--23.92 =2190 =25 76.15 0.25 361-184 Area D: Phase 

3

2 24106a
QU.A.31.S.4

Bioapatite 
(right femur, 

adult)
--13.56 2970 25 69.11 0.22 1274-1112

Area A: 2nd 
HB disposal 

post- kiln usage
3 24106c

Collagen 
(right femur,

adult)
--18.62 3000 25 68.81 0.22 1301-1156

4 24108 QU.A.36.S.5 Charcoal 
(tamarix) --25.95 3250 25 66.73 0.23 1609-1490

Area A: youn- 
ger kiln-usage

deposit

5 24107 QU.A.34.S.1 Charcoal 
(tamarix) --25.86 3310 25 66.21 0.22 1621-1514

Area A: older 
kiln-usage

deposit

6 24109 QU.B.90.S.4

Bioapatite 
(right 

humerus,
adult)

--13.51 3330 25 66.05 0.22 1690-1559 Area B: 
Barbotine grave

جدول رقم ١
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A كلهــا؛ وملعرفــة أغــراض وظائــف فــرن فخــار قرّيــة امللــون 
وعمــره وبنائــه فقــد تبــن تطابــق تاريخــن مــن عمــر اســتعماله 
ــود  ــى أن هــذا الفخــار يع ــدل عل ــم 4+5( ممــا ي )جــدول١، رق
إلــى بدايــة أواخــر العصــر البرونــزي )القــرن ١6 ق.م ســنة 
معياريــة(.  ومــع أن هــذه التواريــخ قدميــة وســابقة لتأريــخ 
فخــار قريــة امللــون؛ إال أنهــا تتوافــق مــع تواريــخ الســنوات 
املعياريــة لفخــار قريــة امللــون بتيمــاء ولــم تتطابــق وحســب بــل 
تطابقــت مــع أعمــار رفــات اإلنســان لتراكمهــا طبقيــاً عقــب 
تــرك اســتعمال الفــرن وأحــدث مــن تواريخــه. وحــدد عمــر 
العظــام بدقــة وهــو مــن القــرن الثالــث عشــر إلــى القــرن الثانــي 
عشــر قبــل امليــالد ســنة معياريــة )جــدول١، رقــم 2+٣( ويعــود 
عمرهــا مــع خــرز العقيــق إلــى نهايــة أواخــر العصــر البرونــزي.

وتبــن توافــق تاريــخ رفــات اإلنســان مبنطقــةB مع ســياق املوقع 
برمتــه لكنــه أقــدم مــن التواريــخ الســابقة )القــرن الســابع عشــر 
وأوائــل القــرن الســادس عشــر ق.م ســنة معياريــة حتــى تقريبــاً 
القــرن الثامــن عشــر ق.م ســنة معياريــة، جــدول١، رقــم6( 
ــزي األوســط  ــا مــن العصــر البرون وحــددت أعمــار اللقــى أنه
الزخارف)الباربوتــن(  نافــر  الفخــار  تواريــخ  مــع  متطابقــاً 
بتيمــاء مــع تشــابه بــن األســلحة وقــدر الطهــي وســبق مناقشــة 
مــا عثــر عليــه مببنــى B-B1. وأشــارت األدلــة إلــى إنتــاج فخــار 
ــاً مــع فخــار الباربوتــن  ــه الشــديدة زمني ــون ومقاربت ــة املل قرّي
ورمبــا تطابقــه وأمثلتــه االنتقاليــة وأن عمــر فخــار الباربوتــن 
يعــود إلــى العصــر البرونــزي األوســط وفخــار قرّيــة امللــون مــن 
بدايــة أواخــر العصــر البرونــزي؛ لكــن البــد مــن أدلــة شــاملة 
مببنــى  والســكن  الفخــار  مجموعتــي  أعمــار  تفاصيــل  عــن 

.B-B1

 بتحليــل عينــات مــن نبــات قــدمي مبنطقــة C ومــن علــو ركام مــن 
الرمــل علــى مدافــن جــاءت نتائجهــا )جــدول2، رقــم7( ويشــير 

تاريــخ الكربــون إلــى أوائــل العصــر البرونــزي )القــرن الثالــث 
ــل امليالد-ســنة  ــي والعشــرين قب ــى القــرن الثان والعشــرين حت
معياريــة( وتبــن أن قبــور املنطقــة C لهــا نفــس التاريــخ كفخــار 
الباربوتــن مبنطقــة B . وقــد أشــار تأريــخ الكربــون املشــع 
إلــى صغــر عمرهــا والبــد مــن تقييــم أي تفســيرات محتملــة. 
ففــي حالــة كهــذه يتضــح أن للخشــب القــدمي أثــراً كبيــراً علــى 
العينــة املرفوعــة مــن منطقــة C بصــرف النظــر عــن تعارضهــا 
الواضــح وســوف يكشــف عــن ذلــك، وهجــر الســكن باملبنــى 
C-B1 كان قبــل املبنــى B-B1 بوقــت طويــل وإن شــاع الفخــار 

وكثــر، ورمبــا أن أحــدث ماطــرح مــن عظــام هــو عظــم الســاعد 
تقاليــد  حســب   B-B1 املبنــى  مــن  اســتخرج  لبالــغ  األميــن 

الدفــن. 

٩- دراسة البيئة
ميشيل دينس  وفيليب هولزمن

مــن األهميــة مبــكان معرفــة أحــوال طبيعــة املوقــع وبيئتــه؛ 
ملعرفــة كيــف اســتغل اإلنســان األراضــي يف املــاء والزراعــة 
وأثرهــا علــى طبيعــة األرض محليــاً وإقليميــاً وأثــر اإلنســان 

عليهــا واســتغاللها وأنــواع مســاكنه بهــا.

ــة يف املاضــي علــى اخلريطــة لكــن جــرى  لــم تتضــح بيئــة قرّي
الوقــوف عليهــا يف ديســمبر عــام 20١5م وعلــى نــواٍح مبناطقهــا 
وتســجيل نــزر يســير مــن العينــات باملوقــع وحولــه؛ ملعرفــة إن 
كان مناســباً إلجــراء دراســات علــى كيميــاء األرض وحبــوب 
التنقيبــات  أثنــاء  أيضــاً يف  الطلــع. ورفعــت عينــات قدميــة 
اجلاريــة وغمــرت باملــاء وتعوميهــا وحتليلهــا وســوف تســتعرض 

نتائجهــا مــع املواقــع ابتــداء بعينــات حمــى املوقــع.

األقسام
QU15-4 : جــزء مــن ياردجن-مــذروب )تشــكيل طبيعــي( علــى 
 N 28°( بعــد كيلومتــرات شــمال غربــي وســط مســتوطنة قرّيــة

.)49.262’; E 36°02.922’

ــى  ــة إل ــن قرّي ــه م ــق يتجــه مســيل باطن ــر عمي ــي كبي وادي ُغبَ
الشــمال الشــرقي )اللوحــة 2.١9أ( علــى بعــد 5.5 كــم شــمال 
بــأدمي  احلجــاز  جبــال  ســفوح  تغيــب  حيــث  املوقــع  شــرقي 
األرض وقــد رفعــت عينــة مــن االخاديــد مــن رمــل متحجــر رمبا 
كانــت رواســب بحيــرة قدميــة ضحلــة أعقبهــا عمليــات ترســيب 
طبيعيــة مــن الطمــي بعلــو الــوادي ومبفيضــه رمبــا انتهــت إلــى 
بحيــرات ضحلــة تغــذي امليــاه اجلوفيــة. وتبــن أن االخاديــد 
تراكمــت رواســبها بانتظــام دون انقطــاع )اللوحــة 2.١9ب، 
ــة مــن الكربــون حتتهــا  2.20أ( وتكســو األخــدود طبقــة متكتل
رواســب طمــي مخضــر متكلســة إلــى الرمــادي غنيــة ببقايــا 
الرخويــات )اللوحــة 2.20أ( وحتــت الرمــال طمــي ناعــم إلــى 

ــات. الرمــادي خــال مــن الرخوي

QU 15-4: In the section observed 
stratigraphy below yardang level

0-40cm
calcareous crust, weathered, 
therefore brownish-reddish 
outside, inside greyish

40-55cm
grey-greenish, darker 
calcareous silt layer

55-130cm
grey-greenish, calcareous 
silt layers with numerous 
molluscs; basis distinct

130-
150cm

light grey, silty fine sand, 
without molluscs

150-
175cm

greyish-whitish, calcareous 
salt crust with intercalating 
silty fine sand layers

>175cm

rust-stained, silty fine sand, 
partially with small dark 
(Manganese?) concretions and 
irregularly shaped calcareous 
salt crusts; bedrock not reached

جدول رقم ٣

ويبــدو مــن طبقــة امللــح القاســية أنهــا تأثــرت بعوامــل الطبيعــة 
وحتولــت إلــى طبقــة قاســية مــن احلجــر الرملــي )لــم يكشــف 
عــن طبقــة العــزاز( وخلــت عينــات الفحــص مــن حبــوب الطلــع 
األمــالح  ونســبة  النتائــج  هــذه  وتشــير  الدقيقــة.  واألحيــاء 
العاليــة يف حتليــل كيميــاء املوقــع إلــى أنــه قــد جرفــه فيضــان 
ــاه باطــن األرض.  ــة تغــذي مي ــرة ضحل ــم يكــن بحي عــارض ول
كمــا صنفــت نــواٍح كبيــرة بشــمالي املوقــع يف أثنــاء مســوحات 
ــة أقســام:  ــات مــن ثالث ــى أنهــا حقــول ورفعــت عين قدميــة عل
اثنــان قريبــان )QU 15-2 , QU 15-3( قــد جرفتهــا ســيول 
واٍد ميــر بحقــول موقــع التنقيــب املســّيج مــن شــمال غربيــه 

.)QU 15-5( وقســم يف حقــل مغلــق

 28°47.662’N;( ١٥-٢: جرفــت ميــاه الــوادي احلقــول QU
E [+/- 3m]’01.541°36( ويعلــو احلقــول QU ١5-٣ جــدار 
شــيد مــن حجــارة جنوبــاً عــن QU ١5-2 علــى مســافة ثمانيــة 
أمتــار وهــي طبقــة طمــي ملحيــة ترســبت علــى األرض العــزاز 
ــة )اللوحــة  ــر املتحجــر تغطــي حجــارة رملي ــن اجلي وأخــرى م
مــن  االختبــار  عينــات  خلــو  وتبــن   )5+4 جــدول  2.20ب، 

حبــوب الطلــع وبقايــا النبــات.

QU 15-2: In the section observed 
stratigraphy below ground surface level
0-4cm light-brown, recent calcisol 

(desert soil); stones, molluscs 
and scattered sherds on the 
surface

4-24cm lighter brown, hard, salty silt
24-84 
cm

lighter brown, very hard, salty 
silt,
partially with concretions

84-
90cm

Whitish-brownish, hard 
(calcerous?) crust; partially 
extensively preserved on
the sandstone bedrock

>90cm sandstone (bedrock)

جدول 4

تقرير موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول ١4٣7هـ/20١5م(

No. Poznan57 Sample ID
(Area.SU) Material δ13C,

‰

14
C

age,ye 
ars BP

± pMC ±
(OxCal 
v4.2.4)

CalBCE 
date 2σ58

Deposits’ 
sequence in 
Qurayyah

7 Poz-79322 QU.C.116.S.1
Charcoal 

(olea) 3785 35 2340-2050

Area C: SU 
later than the

Barbotine 
grave

جدول رقم 2
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QU 15-3: In the section observed 
stratigraphy below stone wall visible on 
the surface
0-25cm Stone wall

25-30cm porous calcerous silt layer
30-90 cm lighter brown, hard, salty silt

90-165cm darker brown, wetter salty silt, 
partially with concretions

165-
170cm

whitish-brownish, hard 
(calcerous?) crust; partially 
extensively preserved
on the sandstone bedrock

>170 cm sandstone (bedrock)
جدول 5

 28°47.249’N;( احلقــول  هــذ  تتوســط   :١٥-٥  QU
E’01.206°36( مجمــع مســّور بحجــارة مشــكلة مســتطياًل 
حفــر مربــع مبقــاس 5.١x١ن وآخــر 40 ســم حفــر باملثقــب 
حتــى بانــت طبقــة مــن رمــل الــذواري تراكمــت علــى أخــرى 
لونهــا بنــي خفيــف وطبقــة جبــس علــى عمــق 60ســم حتــت 
أدمي األرض وانكشــفت طبقــة العــزاز علــى عمــق ١١5ســم وقــد 

تأثــرت بالتجويــة )اللوحــة 2.20ب جــدول 6(

QU 15-5: In the section observed 
stratigraphy below ground surface level
0-18 cm wind-blown sand
18-60 cm light brown, calcareous silt
60 cm gypsum crystal layer
60-115 
cm

light brown-greyish silt

>115 cm yellowish sediment (cf 
weathered bedrock/sandstone)

جدول 6

QU15-5 : طبقات حتت سطح املوقع 

عينات النباتات القدمية
رفــع ســبع عينــات مــن النبــات مبنطقتــي التنقيــب B+C وقــد 
 B-B1 وخــارج مبنــى B ترســبت طبقــات الرمــل بعلــو منطقــة
وكانــت األنقــاض مببنــى SU 99 )رمــل وكســر مــن حجــارة 
وحصــى( ورفعــت عينــة مــن األنقــاض 96 )اللوحــة 2.١2أ( 
وعينــة مــن طبقــة بركــن املنطقــة C اجلنوبــي باملبنــى فــوق 
الطبقــة ١١8 )اللوحــة 2.١4( وعينــة مــن عمــق الطبقــات-

طبقــة النبــات ١١6 حتــت الطبقــة ١١8 مباشــرة وطبقتــن ١١5 
مــن  وعينتــان   )١١4A وفــوق   ١١4B عــن  )منفصلــة  و١١4. 
طبقتــي ١١5و١١6 أنقــاض املبنى/مدفــن املنطقــة C ضمــت 
كســر فحــم كبيــرة ســليمة ولــم تســجل أي حبــوب أو ثمــار. 
أدرجــت نتيجــة اختبــار عينــات النبــات القــدمي بجــدول 7. وكان 
مــن املتوقــع العثــور علــى نبــات الرمــرام؛ لكــن عثــر علــى كســر 
ــي  ــون بجنوب ــون إذ وثقــت زراعــة الزيت مــن فحــم خشــب الزيت
تليــالت  موقــع  مثــل  النحاســي  العصــر  مــن  بأنهــا  الشــام 
قبــل  معياريــة  ســنة   6٣00-6500( األردن  بــوادي  الغســول 
اآلن/4500-4٣00 قبــل امليــالد( ومــا نتــج مــن رســم توضيحــي 
حلبــوب الطلــع مبوقــع عــن غيــدي )6٣00 ســنة معياريــة قبــل 
اآلن/4٣00 قبــل امليــالد(؛ ولكــن لــم يتضــح دور زراعــة الزيتــون 
بشــمالي اجلزيــرة العربيــة إذ تنمــو أشــجاره طبيعيــاً بجبــال 
احلجــاز. كمــا ســجلت كســر مــن فحــم خشــب الزيتــون مبدائــن 
والنبطيــة.  الرومانيــة  الفترتــن  إلــى  تأريخهــا  يعــود  صالــح 
ودلــت تواريــخ كربــون١4 علــى أن عمــر كســر خشــب الزيتــون 
بقرّيــة )١١6( مــن 2٣40-2050 ق.م )اجلــدول2( وأن شــجر 
الزيتــون كان يســتزرع بواحــات شــمالي اجلزيــرة العربيــة مــن 

ــزي.  ــل العصــر البرون ــة أوائ نهاي

اخلاصة 
ــرة دائمــة يف املاضــي  ــى وجــود بحي ــدل عل ــى ماي ــر عل ــم يعث ل
قريبــة ملوقــع قرّيــة ال يف أوائــل عصــر الهولوســن وال أوســطه 
)موســمية(  الســطحية  امليــاه  يحتــم ســبر  أواخــره ممــا  وال 
بقرّيــة ومياههــا اجلوفيــة لــري محاصيــل الزراعــة. وكمــا هــو 
متوقــع تبــن خلــو عينــات رواســب احلقــول مــن أي حبــوب 
الطلــع وبقايــا نبــات ولــم يعثــر علــى مايــدل علــى وجــود حقــل 

ــاه. ــا افترضن مســّيج كم

وتبــن أن أغلــب عينــات النبــات صغيــرة وكســر فحــم يصعــب 
معرفتهــا لــرداءة حالتهــا. وتبــن مــن عينــة خشــب الزيتــون أن 
عمرهــا 2٣40-2050 ســنة ق.م وأن الزيتــون كان يــزرع محليــاً 
والبــد مــن دراســة نباتــات قرّيــة مجــدداً ملعرفــة إن كان الزيتــون 

مســقوياً أو عثريــاً.

١٠-النتيجة
ــة تنقيــب مبوقــع  ــق مــن أول عملي جــرى اســتجالء عــدة حقائ
املهــم  املوقــع  وإثباتهــا واإلجابــة علــى تســاؤالت عــن  قرّيــة 
وأظهــرت دراســات علــى فــرن الفخــار مبنطقــة A ومــن مســح 
مغناطيســية محيطهــا أن فخــار قرّيــة امللــون كان ينتــج بانتظــام 
)مســتمر؟( وحتــوم تواريــخ كربــون١4 املعياريــة حــول منتصــف 
األلفيــة الثانيــة قبــل امليــالد تــدل علــى أنــه مــن بدايــة أواخــر 

العصــر البرونــزي وليــس العصــر احلديــدي. 

وC بالكربــون١4؛ إال   B ومــع اختالفــات تواريــخ املنطقتــن 
أنهمــا ســكنا مــرة واحــدة أو مرتــن وأن فــارق الزمــن بينهمــا 
هــو نقــل وظيفــة الدفــن مــن C-B1 إلــى B-B1 كمــا شــهدته 
مدائــن صالــح. ثمــة عــدد هائــل مــن العينــات بحاجــة إلــى 

حتليــل وتأريخهــا بكربــون١4 الســتجالء األمــر هنــا.

حيــث  مــن  فرديتــان  حالتــان   A-C املنطقتــن  أن  يبــدو 
وظيفتاهمــا وعمراهمــا وال ميكــن الكشــف عــن سلســلة دائمــة 
ــر ثقافــة املــواد  بطبقــات الســكن مرتــن أو عــدة مــرات وتغيي
مبوقــع قوريــة؛ إذ تعالــج هــذه األمــور بالتنقيــب يف منطقــة 
األولــى  العمــل  مهمــة  يف  درســت  وقــد   D الســكن-ناحية 
إحداثيــات رئيســة جلغرافيــا املوقــع بشــأن توفــر ميــاه دائمــة 

وأنــواع املزروعــات ومــا إلــى ذلــك.

وتبقــى األســئلة حتــى اآلن بــال إجابــة ويحتاج األمر إلى دراســة 
تأريــخ املوقــع علــى نطــاق واســع-أي منطقــة احلقــول مــع ســور 
املدينــة املطــوق مســاحة واســعة تقــدر )حوالــي 200 هكتــار 
تقريبــاً( واســتجالء أشــكال مصــادر امليــاه باملوقــع وأنواعهــا 
ووظائفهــا؛ فــإن كان املخطــط بأكملــه ومنشــآت امليــاه تعــود 
إلــى األلــف الثانــي قبــل امليــالد؛ فإنهــا متثــل أقــدم منطقــة 
زراعيــة حتتضنهــا واحــات بحجــم كهــذا مــع تكريــس اجلهــود 

مســتقباًل لإلجابــة علــى هــذه األســئلة.



امللخص:

يعــد هــذا املوســم األول مــن أعمــال التنقيبــات األثريــة لقســم 
الســياحة واآلثــار يف جامعــة حائــل يف مدينــة فيــد التاريخيــة، 
امتــداد لالستكشــافات األثريــة التــي قامــت بهــا الهيئــة العامــة 
للســياحة واآلثــار التــي شــملت أعمــاالً مســحية وحفريــات 

أثريــة وترميمــاً وصيانــة وتهيئــة للموقــع منــذ العــام 2006م.

بــدأ الفريــق العلمــي التنقيــب صبيحــة يــوم اإلثنــن املوافــق 
١4٣5/4/١6هـــ وانتهــى بتاريــخ ١4٣5/6/١7هـــ، وقــد اشــتمل 
علــى نشــاطات علميــة مختلفــة مــن أهمهــا املســح و التنقيــب 
ملــا مت  والترميــم  الصيانــة  أعمــال  إلــى  باإلضافــة  األثــري، 

ــة خــالل هــذا املوســم. ــم أثري ــه مــن معال الكشــف عن

لقــد مت خــالل هــذا املوســم رفــع املوقــع مســاحياً ومعماريــاً 
حيــث مت إعــداد خرائــط كنتوريــة متكاملــة للموقــع تربــط بــن 
جميــع أجزائــه، يحــدد مــن خاللهــا االرتفاعــات احلقيقيــة 
 ،)UTM( للمنطقــة باســتعمال نظــام التوضيــع العاملــي وبنظــام
كمــا مت حتديــد شــبكة املربعــات وكذلــك رفــع معمــاري جلميــع 
العناصــر املعماريــة الظاهــرة يف املوقــع داخــل منطقــة احلصــن 
وكذلــك املبانــي احمليطــة باملوقــع مــن أبنيــة حديثــة وشــوارع.

كمــا عمــل مســح اســتطالعي ملنطقــة فيــد األثريــة خصــص 
للتعــرف علــى بدايــات اســتيطان اإلنســان للمنطقــة خــالل 
العصــور احلجريــة ، حيــث مت العثــور علــى بعــض األدوات 

احلجريــة التــي تعــود إلــى العصــر احلجــري القــدمي.

فيــد  حصــن  موقــع  يف  األثريــة  التنقيبــات  أعمــال  وجــرت 
األثــري يف املنطقــة اجلنوبيــة الواقعــة بــن ســوري احلصــن 
وهــي اســتكمال ألعمــال احلفريــات الســابقة، وقــد كان الهــدف 
منهــا الكشــف عــن العناصــر املعماريــة يف تلــك املنطقــة وكذلــك 
الكشــف عــن األجــزاء املتبقيــة مــن ســور احلصــن الداخلــي 

اجلنوبــي.

كمــا مت دراســة املعثــورات األثريــة ضمــن منطقة املســح واحلفر 
واخلــزف  الفخــار  مــن  متعــددة  أنــواع  علــى  اشــتملت  التــي 
خاللهــا  مــن  ميكــن  التــي  األخــرى  واملعثــورات  واحلجــارة 
إلقــاء الضــوء علــى مراحــل االســتيطان البشــري يف مدينــة 
فيــد بشــكل عــام واملنطقــة املســتهدفة مــن أعمــال التنقيبــات 

األثريــة لهــذا املوســم بشــكل خــاص.

كمــا قــام فريــق الترميــم والصيانــة بترميــم وصيانــة جميــع مــا 
مت الكشــف عنــه مــن معثــورات دقيقــة وعناصــر معماريــة مــن 
خــالل القيــام بأعمــال الصيانــة والترميــم ألساســات البنــاء 
للوحــدات املعماريــة التــي كشــف عنهــا، كمــا مت عمــل التدعيــم 

والترميــم ألجــزاء مــن ســور احلصــن الداخلــي.

املقدمة:

ــي تقــع يف الشــمال الشــرقي مــن  ــة الت ــد مــن املــدن ااألثري في
شــبه اجلزيــرة العربيــة، أّدت دوراً مهمــاً يف التطــور التاريخــي 
للمنطقــة بفضــل مــا حازتــه مــن موقــع اســتراتيجي علــى طريــق 
احلــج العراقــي املعــروف بــدرب زبيــدة، ومــا اتســم بــه موقعهــا 
مــن توفــر ملــوارد اقتصاديــة ســاهمت يف تبوئهــا ملكانــة كبيــرة 
شــهدت خاللهــا فتــرات مــن االزدهــار التــي عاشــتها املدينــة. 

تعــد مدينــة فيــد مــن املــدن املهمــة الواقعــة علــى طريــق احلــج 
الطريــق  زبيــدة(، ويحتــل موقعهــا منتصــف  العراقــي )درب 
املمتــد مــن العــراق إلــى البقــاع املقدســة يف مكــة واملدينــة. وقــد 
تعــددت اآلراء واختلفــت وجهــات النظــر يف حتديــد موقعهــا 
ودالالت اســمها ومعانيــه، فقــد بســط ذلــك ياقــوت احلمــوي يف 
معجمــه وذكــر أن االســم مشــتق مــن معــاٍن عــدة ولــه مفاهيــم 
متعــددة منهــا: املــاء الــذي هــو مصــدر احليــاة ، والفائــدة التــي 
تفــيء بهــا  املدينــة علــى ســكانها والعابريــن لهــا والنازلــن 
فيهــا، كمــا تعنــي ورد الزعفــران اجلميــل)١(، كمــا ذكرهــا ابــن 

ــان، بيــروت،  ــدان، ج4، لبن ــن عبــداهلل، معجــم البل احلمــوي، ياقــوت ب  ١
 .282 ١977م، ص   / ١٣97هـــــ  صــادر،  دار 

 تقرير أولي عن أعمال التنقيبات االثرية مبدينة فيد التاريخية
)املوسم األول ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م( 

 فهد احلواس، ضيف اهلل الطلحي، عبدالعزيز لعرج، عباس سيد أحمد،
جمال عبدالرؤوف، أحمد أبو القاسم، محمد النواصرة، سامه فياض.
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حوقــل وجعــل موقعهــا ميــن مكــة مــع مجموعــة مــدن أخــرى)2(. 

وورد اســم مدينــة فيــد يف كثيــر مــن نصــوص املصــادر القدميــة 
مؤرخــن ورحالــة يف جاهليتهــا وإســالمها بعضهــم ينقــل عمــن 
ســبقه واآلخــر شــاهد عيــان، فاحلميــري حصــر موقعهــا وحدد 
ــي  ــا : »... بالقــرب مــن أجــا وســلمى جبل ــر أنه ــا ، فذك منزله
طيــئ وأنهــا يف نصــف الطريــق بــن مكــة وبغــداد ، وأهلهــا 

طيــئ، وهــي يف أصــل جبلهــم املعــروف بســلمى« )٣(.

لقــد شــهدت مدينــة فيــد ومنــذ عصــور مــا قبــل اإلســالم 
أحداثــاً تاريخيــة ســاهمت بشــكل كبيــر يف  تشــكيل هويتهــا 
وخاصــة  الالحقــة  االســالمية  العصــور  خــالل  واشــتهارها 
يف العصــر العباســي حيــث أصبحــت هــذه املدينــة مــن أهــم 
املــدن اإلســالمية يف جزيــرة العــرب، وقــد حــازت علــى اهتمــام 
ــراً  ــة تقدي ــا التاريخي ــة العباســية  حيــث حفظــت مكانته الدول
ــارز  ــة اإلســالمية ودورهــم الب ــة الدول ــذ بداي جلهــاد أهلهــا من
يف الفتوحــات اإلســالمية، وبلــغ اهتمــام العباســين بهــا درجــة 
كبيــرة حتــى أصبــح العصــر العباســي مبثابــة العصــر الذهبــي 
ــك  ــا، ومرجــع ذل ــا وزادت مكانته ــث اتســعت عمارته ــد حي لفي
ملوقعهــا علــى درب زبيــدة )طريــق احلــج الكــويف( ممــا جعلهــا 
يربــط عاصمــة  الــذي  الطريــق  هــذا  علــى  رئيســة  محطــة 
اخلالفــة العباســية »بغــداد« باألراضــي املقدســة فأصبحــت 

ــق. ــوالة الطري ــاً ل ــراً ومقام مق

كبيــرة  مزايــا  مــن  بــه  تتمتــع  ومــا  املدينــة  هــذه  وألهميــة 
ــع مــن أعمــال للكشــف عــن  ــا يحتاجــه املوق ــى م ــة إل باإلضاف
معاملــه احلضاريــة واســتناداً إلــى أهميــة هــذا املوقــع تاريخيــاً 
وحضاريــاً فقــد ســعت جامعــة حائــل مــن خــالل قســم الســياحة 
املدينــة  هــذه  دور  إبــراز  يف  املشــاركة  إلــى  فيهــا  واآلثــار 

احلضــاري عبــر العصــور املختلفــة.

ولتحقيــق هــذا فقــد بــدأ العمــل يف املوســم األول يف العــام 
١4٣5هـــ )20١4م( مــن خــالل مجموعــة مــن األعمــال امليدانيــة 

العلميــة منهــا املســح األثــري.

النصيبــي، أبــي القاســم بــن حوقــل، كتــاب صــورة األرض، لبنــان،   2
ص٣0.   ،١992  ، احليــاة  مكتبــة  بيــروت، 

احلميــري، محمــد بــن عبداملنعــم، الــروض املعطــار يف خبــر األقطــار،   ٣
حتريــر إحســان عبــاس، ط.2، مكتبــة لبنــان، ١984، ص 44٣ــــ444. 

جغرافية فيد
أشــار العديــد مــن املؤرخــن واجلغرافيــن إلــى فيــد، بعضهــم 
ربــط موقعهــا بجبلــي أجــا وســلمى)4(، ويضــم هــذا الفريــق 
كاًل مــن احلازمــي وياقــوت حيــث أشــار إلــى موقــع فيــد بأنــه 
قريــب مــن أجــا وســلمى)5(، يف حــن حــدد البكــري موقــع فيــد 
بشــرقي ســلمى)6(، بينمــا حــدد اليعقوبــي موقــع فيــد حتديــداً 
أكثــر دقــة بــأن فيــد يف ســفح جبــل ســلمى)7(، علــى حــن أشــار 

اإلصطخــري إلــى موقــع فيــد بأنهــا يف ديــار طــيء)8(.

ــى أشــار  ــن القدام ــن املؤرخــن واجلغرافي ــي م ــق الثان والفري
ــي إذ أشــار كل  ــق احلــج العراق ــد بربطــه بطري ــع في ــى موق إل
مــن ياقــوت والهمدانــي وإبــن هشــام اللخمــي ومــؤرج بــن عمــرو 
إلــى أن فيــد: قريــة أو موضــع علــى طريــق احلــج العراقــي)9(.

بينمــا أشــار كل مــن قدامــة بــن جعفــر وابــن رســتة إلــى أن 
ــازل احلجــاج القادمــن مــن العــراق  ــزل مهــم مــن من ــد: من في
إلــى األراضــي املقدســة)١0(، يف حــن أشــار إبــن اجلــوزي إلــى 

احلمــوي،  ياقــوت بــن عبــداهلل، معجــم البلــدان، املجلــد االول، بيــروت،   4
دار صــادر، ب. ت، ص 99-94. 

املرجع السابق، ص 282.   5
مــا  األندلســي، معجــم  البكــري  بــن عبدالعزيــز  البكــري، عبــداهلل   6
اســتعجم مــن أســماء البــالد واملواضــع، حتقيــق مصطفــى الســقا، ج٣، 
القاهــرة، مطبعــة جلنــة التأليــف والترجمة والنشــر، ١٣68هـ/١949م، 

 .١0٣٣ ص 
اليعقوبي، أحمد بن يعقوب، كتاب البلدان، ليدن ١89١م ص ٣١2.   7

اإلصطخــري، ابــن إســحاق إبراهيــم بن محمد الفارســي اإلصطخري،   8
املســالك واملمالــك، حتقيــق محمــد جابــر عبدالعــال، مراجعــة محمــد 
شــفيق غربــال، اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، وزارة الثقافــة واإلرشــاد 

القومــي، ١٣8١هـــ/١96١م ص 24. 
بــن  احلســن  الهمدانــي،  ١0٣2؛  ص  الســابق،  املصــدر  البكــري،   9
ــي  ــن عل ــد ب ــق محم ــرب، حتقي ــرة الع ــة جزي ــوب، صف ــن يعق ــد ب أحم
ــاض، منشــورات دار اليمامــة للبحــث والترجمــة  ــوع احلوالي،الري األك
والنشــر )ب.ت( وقــد اشــار الــى فيــد يف مواضــع متعــددة مــن كتابــه 
٣89؛   ،٣87  ،٣80  ،٣٣7  ،286  ،274  ،6١  ،59  ،58 صفحــات  يف 
اللخمــي، ابــن هشــام،  شــرح الفصيــح، حتقيــق مهــدي عبيــد جاســم 
ط١، العــراق، دائــرة اآلثــار والتــراث بــوزارة الثقافــة واإلعــالم، ١988م 

ص28٣.
قدامــة، بــن جعفــر، اخلــراج وصفــة الكتابــة، حتقيــق طــالل جميــل   ١0
الرفاعــي، مكــة املكرمــة، مكتبــة الطالــب اجلامعــي، ١407هـــ/١987م 
ــن عمــر، األعــالق النفيســة،  ــي أحمــد ب ــو عل ــن رســتة، أب ص256؛ اب
حتقيــق خليــل املنصــور، ط١، دار الكتــب العلميــة، ١4١9هـــ/١998م، 

.١54 ص 

فيــد بأنهــا ضمــن أربعــة منــازل مهمــة علــى طريــق احلــج 
العراقــي)١١(. 

اجلغرافيــن  مــن  مجموعــة  ضمــن  آخــر  فريــق  وهنــاك 
يف  بأنهــا  دقيقــاً  حتديــداً  فيــد  موقــع  حــددوا  واملؤرخــن 
منتصــف الطريــق بــن بغــداد ومكــة ومــن هــؤالء ابــن خرداذبــة 
واإلدريســي واملقدســي وياقــوت واحلميــري وابــن عبداحلــق 
البغــدادي وابــن بطوطــة وابــن جبيــر وابــن رســتة)١2(، وتتضمــن 
هــذه املجموعــة أيضــاً الســمعاني الــذي حــدد موقــع فيــد بأنهــا 
قلعــة بنجــد علــى منتصــف الطريــق مــن ناحيــة العــراق)١٣(. 
وقــد أشــار كل مــن قدامــة بــن جعفــر وابــن رســتة إلــى أن 
ــاة يــزرع عليهــا، كثيــرة األهــل وفيهــا ينــزل  ــه قن فيــد: موقــع ب
عامــل )حاكــم( الطريــق)١4(. وهنــاك مــن أشــار إلــى فيــد بصفــة 

العموميــة بقولــه فيــد: مدينــة نزهــة عامــرة)١5(.

ابــن اجلــوزي، أبــو الفــرج عبدالرحمــن بــن علــي، مثيــر العــزم الســاكن   ١١
الــى اأشــرف االماكــن، حتقيــق مــرزوق  علــي إبراهيــم، ج١، ط١، 

الرايــة، ١4١5هـــ/١995م، ص ١6٣.  الريــاض، دار 
املســالك  اخلراســاني،  عبــداهلل  بــن  اهلل  عبيــد  خرداذبــه،  ابــن   ١2
واملمالــك، ليــدن ١889م ص ١27؛ اإلدريســي، محمــد بــن محمــد بــن 
عبيــد اهلل بــن علــي، نزهــة املشــتاق يف اختــراق اآلفــاق، ج١، القاهــرة،  
مكتبــة الثقافــة الدينيــة )ب.ت(،  ص ٣80؛  املقدســي، مطهــر بــن 
الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  القاهــرة،  والتاريــخ،ج4،  البــدء  طاهــر، 
ــري،  )ب.ت(، ص 90؛ احلمــوي، ياقــوت، ١977، ج4 ص 282؛ احلمي
محمــد بــن عبداملنعــم ، كتــاب الــروض املعطــار يف خبــر األقطــار، 
؛  44٣ح  ١975م ص  لبنــان  مكتبــة  ط١،  عبــاس،  إحســان  حتقيــق 
البغــدادي، عبــد املؤمــن بــن عبداحلــق، مراصــد االطــالع علــى أســماء 
األمكنــة والبقــاع، حتقيــق علــى محمــد الباجــي، ج٣، ط١، بيــروت، 
دار املعرفــة، ١٣7٣هـــ/١954م،  ص ١049؛ ابــن بطوطــة، محمــد بــن 
عبــداهلل بــن محمــد، حتفــة النظــار يف غرائــب األمصــار وعجائــب 
األســفار، ص١١7؛ ابــن جبيــر، محمــد بــن أحمــد الكنانــي األندلســي، 
بيــروت،  »دار  بيــروت،  األســفار،  اتفاقــات  عــن  باإلخبــار  تذكــرة 
١٣99هـــ/١979م،  ص١8٣-ابــن رســتة، املصــدر الســابق ص١76. 
األنســاب،  منصــور،  بــن  محمــد  بــن  عبدالكــرمي  الســمعاني،   ١٣
اجلنــان  دار  بيــروت،  ط١،  ج4،  البــارودي،  عمــر  عبــداهلل  حتقيــق 

 .4١6 ص  ١408هـــ/١988م، 
قدامــة بــن جعفــر، املصــدر الســابق ص 256، ابــن رســتة، املصــدر   ١4
الســابق ص ١54؛ لويــس مــوزل، طريــق احلــج العراقــي القــدمي، مجلــة 
العــرب، املجلــد الثالــث، أكتوبــر، الريــاض، دار اليمامــة، ١972، ص 

 .٣05-١92
ــالدي  ــع الهجري/العاشــر املي ــرن الراب ــول )عــاش يف الق ــف مجه مؤل  ١5
ــى املغــرب،  ــم مــن املشــرق إل ــه عــام ٣72هـــ(، حــدود العال وألــف كتاب
للنشــر،  الثقافيــة  الــدار  القاهــرة،  ط١،  الهــادي،  يوســف  حتقيــق 

 .١27 ص  ١4١9هـــ/١999م، 

منتصــف  تتوســط  التــي  حائــل  مبنطقــة  حاليــاً  فيــد  تقــع 
مدينــة  شــرقي  -جنــوب  ٣.١أ(  )اللوحــة  العربيــة  اجلزيــرة 
حائــل بحوالــي 95كــم علــى خــط طــول ٣١-42 شــرقا ودائــرة 
عــرض 7-27 شــماالً علــى وادي ســاح )أبــو شــنان( أحــد روافــد 
وادي )أبــو الكــروش()١6(، علــى بعــد ١4كــم شــمال شــرقي بئــر 
)أم هــروج( و26كــم شــمال شــرقي موقــع )الغريبــن(، ويقــع 
جبــل احلويــض علــى بعــد ٣0كــم إلــى الشــمال الشــرقي منهــا، 
وتقــع بلــدة األجفــر إلــى الشــمال الشــرقي منهــا وتقــع بلــدة 

ــا)١7(. ــي منه ــوب الغرب ــى اجلن ســميراء إل

صاحلــة  منطقــة  يعــد  الــذي  فيــد،  بحمــى  فيــد  اشــتهرت 
للزراعــة والرعــي. ويتضــح مــن هــذه التســمية أنهــا تشــبه مــا 
نســميه اآلن باحملميــة الطبيعيــة مــع خصخصــة الرعــي فيهــا،  
وقــد أشــار إليهــا الســمهودي بأنهــا منــزل بنجــد يف طريــق 

احلــج العراقــي فيــه ســوق وبــرك ونخيــل وعيــون)١8( .

حتيــط بفيــد مجموعــة مــن سالســل اجلبــال، ففــي اجلهــة 
الغربيــة يقــع جبــل القفيــل علــى بعد7كــم تقريبــاً، وبنفــس 
اجلهــة يقــع جبــل صعانــن غربــي فيــد بـــ) ١0كــم(، ويف اجلهــة 
الشــمالية لفيــد يقــع جبــل جلديــة علــى مســافة )٣0كــم(، ويف 
اجلهــة اجلنوبيــة تقــع اجلماهيــر ويعمــل فيهــا النجــر املختــص 
بــدق القهــوة وجبــل بــوص يف وســط اجلهــة اجلنوبيــة فيمــا 
ــة  ــد، ويف اجله ــم( مــن في ــى بعــد )١2ك ــد عل ــي وفي ــن الثعلب ب
اجلنوبيــة الغربيــة يقــع جبــل ضليــع العجــم بعيــداً عــن فيــد بـــ 
)7كــم(، ويف اجلهــة الشــمالية الغربيــة يقــع جبــل حمــر الضلــع 
بعيــدا عــن فيــد بـــ )١7 كــم(، وجبــل حميــان بعيــداً عــن فيــد بـــ 

ــم(. )20ك

كمـــا تضـــم مدينـــة فيـــد العديـــد مـــن األوديـــة منهـــا وادي حـــوض 
شـــرقي جبـــل ســـلمى فيمـــا بـــن قـــرى القصيـــم الشـــمالية 
وقـــرى اجلبـــل اجلنوبيـــة ويقـــال لـــه احلويـــض، ووادي فيـــد 
ــى  ــد إلـ ــرق فيـ ــد( ويختـ ــي فيـ ــل )غربـ ــل القفيـ ــن جبـ ــدأ مـ ويبـ
أن ينتهـــي بشـــعيب أبـــو مصـــران، وباجلهـــة الشـــرقية لفيـــد 

ــج، ط١،  ــدروب احلجي ــة ل ــح اجلغرافي ــد، املالم ــر، ســيد عبداملجي بك  ١6
جــدة، دار تهامــة، ١40١هـــ/١98١م،  ص 49. 

واحلضــارة  التاريــخ  حديــث  فيــد  عبــداهلل،  جــزاع  الرضيمــان،   ١7
 .٣98-٣90 ص  ١427هـــ/2006م  ط١  واآلثــار،  والشــعر  والفروســية 

السمهودي: املصدر السابق ج٣ ص١١02.   ١8

التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية )املوسم األول ١4٣5هـ/20١4م(
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شـــعيب عمـــرو بـــن عبـــاس حيـــث جتتمـــع فيـــه أوديـــة فيـــد 
لتصـــب يف شـــعيب أبـــو املصـــران، ويف اجلهـــة الغربيـــة لفيـــد 
ـــدأ مـــن شـــرقي ســـلمى  ـــو كـــروش تب ـــة أب ـــاك مجموعـــة أودي هن
وتنتهـــي يف قـــاع الكهفـــة، ووادي الذقـــدي يبـــدأ مـــن حـــرة 
الصـــاع وينتهـــي يف وادي أبـــو كـــروش، ووادي أبـــو مصـــران يبـــدأ 
مـــن ضلـــع العجـــم وينتهـــي يف وادي أبـــو كـــروش، ويف اجلهـــة 
الشـــمالية لفيـــد هنـــاك وادي الســـريحات، وهـــو مجموعـــة 
أوديـــة تبـــدأ مـــن حـــرة فيـــد الشـــمالية وتنتهـــي يف روض العـــن، 
ووداي التربـــة يبـــدأ مـــن شـــرقي ســـلمى وينتهـــي يف الســـحل 
وعليـــه ســـد الســـاقية احلديـــث، ووداي الفحـــل يســـير موازيـــاً 
لـــوادي التربـــة ويلتقـــي معـــه يف ســـد الســـاقية، ووادي الغويـــل  
يبـــدأ مـــن جنـــوب غربـــي جبـــل ســـلمى وينتهـــي بـــوادي التربـــة 

جهـــة الســـحل.

كمــا تكثــر يف فيــد احلــرات وهــي األراضــي الســوداء البركانيــة 
ــاك احلــرة الشــمالية  ــد هن األصــل، ويف اجلهــة الشــمالية لفي
ومتتــد بطــول 20كــم وعرضهــا 5كــم، وحــرة الغويــل ومتتــد إلــى 
حــد الشــنان، ويف اجلهــة اجلنوبيــة لفيــد هنــاك حــرة الكريــع 
ــة  ــى احلــرة اجلنوبي ــة إل وهــي أرض منبســطة، هــذا باإلضاف

وهــي حتيــط مبدينــة فيــد علــى شــكل هــالل)١9(.

جيولوجية فيد

مــن وجهــة نظــر جيولوجيــة تعــد فيــد مــن اجلــزء الشــمالي 
الغربــي مــن الــدرع العربــي، وتركيبتهــا اجليولوجيــة جــزء مــن 
التركيــب اجليولوجــي العــام للــدرع العربــي مــن حيــث النشــأة 
وأنــواع الصخــور املكونــه لهــا، ولكــن أجــزاء كبيــرة منهــا مغطــاة 
بالصخــور البركانيــة احلديثــة أو مــا تســمى باحلــرات. تعــد 
احلــرات جــزءاً مــن حقــب احليــاة احلديثــة وتغطــي كذلــك 
جــزءاً مــن الغطــاء الرســوبي وهــذه البراكــن مرتبطــة بعمليــة 

ــاح البحــر األحمــر.  تكــون وانفت

البحــر  وانفتــاح  وتكــون  القاريــة  الصفائــح  حلــركات  نظــراً 
األحمــر فإنــه يحيــط مبنطقــة فيــد مجموعــة مــن اجلبــال 
وعــدد مــن التــالل أو الهضــاب حيــث يكــون أســطح بعضهــا 
وهــي مبعثــرة ومعزولــة.  والبعــض اآلخــر مســتوياً  منحــدراً 
تتكــون هــذه التــالل واجلبــال مــن الصخــور الناريــة البركانيــة 

العباسي، عبدالرحمن بن مطر، تاريخ مدينة فيد، ١420هـ/2000م.   ١9

والناريــة اجلوفيــة باإلضافــة الــى الصخــور املتحولــة والصخــور 
الرمليــة القاريــة.

عميقــة  ليســت  وشــعاب  أوديــة  مبجــاري  محاطــة  املنطقــة 
ولكنهــا عريضــة مثــل وادي أبــو مصــران ووادي أبــو الكــروش 
حيــث تشــكل الصخــور املوجــودة يف املنطقــة وجبالهــا املصــدر 
إلــى ذلــك  الوديــان والشــعاب، إضافــة  الرئيــس لرســوبيات 
هنــاك رســوبيات العصــر الرباعــي التــي تتكــون مــن احلصــى 
ذي األحجــام املختلفــة - بعضهــا كــروي الشــكل وغيــر حــاد 
ــي والرســوبيات  ــف - والطم ــرز والتصني ــدة الف احلــواف وجي
الفيضيــة والرمــال ذات احلبيبــات الكبيــرة احلجــم والصغيــرة 
املنقولــة بفعــل امليــاه والريــاح  حيــث تكــون الطبقــة الســطحية 

للوديــان والشــعاب.

حيــث  املتحولــة  للصخــور  مشــاهدة  امليدانــي  املســح  أظهــر 
فيــد  منطقــة  يف  الصخــور  بعــض  تعــرض  مــن  نتجــت 
لعمليــات حتــول منهــا إقليمــي ومنهــا محلــي بســبب األحــداث 
التــي حدثــت وكان لهــا نصيــب منهــا؛  اجليولوجيــة الهامــة 
أشــهرها احلــركات التكتونيــة البانيــة للجبــال وصــدوع ضخمــة 
ونشــاط  شــديدة  وطــي  التــواء  وعمليــات  كبيــرة  وتشــققات 
بركانــي وتداخــالت لقواطــع ومحقونــات مهليــة جوفيــة حتــت 
ــى  ــك إل ــة جــداً مــن الضغــط واحلــرارة؛ أدى ذل درجــات عالي
ــي تطــور تركيبهــا الكيميائــي  تشــوه الصخــور وحتولهــا وبالتال
ــا واصطفــت  ــة له ــادن املكون ــورات املع ــرت بل وحيــث منــت وكب
وأعــادت ترتيبهــا علــى نحــو متــواٍز. هــذا باإلضافــة إلــى تغيــر 
يف صفاتهــا األصليــة وخلــق نســيج متــورق وحتــول معظمهــا 
إلــى أنــواع جديــدة مــن الصخــور تدعــى الصخــور املتحولــة 
رصاصــي  لــون  ذات   ))Slate( )الســليت  األردواز  كصخــور 
مخضــر، والشســت صخــور النيــس Gneiss Rock تكونــت 
مــن حتــول إقليمــي ضخــم خــالل الــدورات التكتونيــة الضخمــة 
وحركــة بنــاء اجلبــال ومتتــاز هــذه الصخــور بنســيجها املتــورق 
أيضــاً وتتميــز بلونهــا الرصاصــي الداكــن الــذي يتغيــر إلــى 

اللــون الــوردي املوشــح بالبيــج. 

التــي  )اللوحــة ٣.8أ(   أمــا صخــور اجلرانيــت والريواليــت 
تظهــر يف بعــض جبــال املنطقــة ومجــاري األوديــة والشــعاب 
أم  جبــل  يف  واجلرانيــت  الريواليتــي  التــف  إلــى  باإلضافــة 

التــف  حتــت  الغربــي  الشــمالي  اجلــزء  يف  خاصــة  هــروج 
والشــعاب،  األوديــة  مجــاري  وبعــض  القاعــدي  البركانــي 
تبــدي هــذه الصخــور الناريــة تباينــاً واختالفــاً يف مظهرهــا 
بــن موقــع وآخــر، حيــث تكــون قاســية وصلبــة ومتماســكة يف 
بعــض األماكــن بينمــا تكــون هشــة وغيــر متماســكة يف أماكــن 
أخــرى بســبب التشــوه الــذي أصابهــا نتيجــة تأثرهــا بالقواطــع 
املندســة وعوامــل إقليميــة مــن الضغــط واحلــرارة الشــديدين 
التــي أدت إلــى حتــول صخــور اجلرانيــت يف يف كل مــن جبــل 
Gran- )ضليــع العجــم وجبــل أم هــروج إلــى جرانيــت نيســوزي 

.)ite gneisses

ــرق صخــور  ــز يخت ــن الكوارت ــة قاطــع م ــا يوجــد يف املنطق كم
الديورايــت التــي لهــا لــون مميــز ومحــاط بصخــور بازلتيــة 
صلــدة وفقاعيــة ذات لــون أســود داكــن وهــي أحــدث عمــراً 
يتميــز  املنطقــة.  حيــث  املوجــودة يف  الصخــور  مــن جميــع 
الكوارتــز بصــالدة عاليــة ولــون حليبــي ومكســره محــاري كثيــر 
الشــقوق نتيجــة للحــركات األرضيــة وعوامــل التعريــة ويحتــوي 
علــى عــروق كثيــرة بلــون أســود ووردي مائــل إلــى احلمــرة وهــي 
عبــارة عــن شــوائب حيــث شــوهد بعــض املدقــات اليدويــة 

ــز.  ــن الكوارت ــة م مصنوع

وتتكشف صخور اجلابرو يف املنطقة  وتتميز بنسيج متماسك 
متوســط اخلشــونة مــن نــوع (Phaneritic Texture(، واللــون 
الســائد لهــذه الصخــور هــو األســود الغامــق والبنــي الغامــق 
احملــروق، جالميــد اجلابــرو كبيــرة ويصــل حجمهــا إلــى أكثــر 
مــن ١.5 م وتشــكل رصفــاً متراصــاً مــع بعضهــا وهــي وعــرة، 
حــادة احلــواف، غيــر منتظمــة الشــكل وكثيفــة وفيهــا العديــد 
مــن الفواصــل، تتصــف هــذه الصخــور بصــالدة عاليــة وتتســم 
بــوزن نوعــي وكثافــة عاليــة وهــي مــن الصخــور املقاومــة جــداً 
لعمليــات التعريــة والتجويــة امليكانيكيــة والكيميائيــة، إاّل أنــه 
نتيجــة لبعدهــا عــن حصــن فيــد لــم يشــاهد أي منهــا يف بنــاء 

القلعــة يف املنطقــة التــي مت التنقيــب بهــا.

أواًل: الرفع املساحي واملعماري:

جرت أعمال الرفع املساحي من خالل إعداد خرائط كنتورية  
متكاملـة للموقـع تربـط بـن جميـع أجزائـه، يحـدد مـن خاللهـا 
التوضيـع  نظـام  باسـتعمال  للمنطقـة  احلقيقيـة  االرتفاعـات 

 )7( رقـم  املسـاحية  النقطـة  عنـد   ،)UTM( وبنظـام  العاملـي 
الواقعـة عنـد الزاويـة اجلنوبيـة الغربيـة ملنطقـة احلصـن.

ــدأ العمــل يف إعــداد  ــت النقطــة املســاحية للموقــع ب بعــد تثبي
شــبكة املربعــات انطالقــاً مــن هــذه النقطــة حيــث مت تقســيم 
املربعــات يف منطقــة العمــل لهــذا املوســم داخــل احلصــن )بــن 
الســورين اخلارجــي والداخلــي اجلنوبــي( بحيــث قســمت إلــى 

5 × 5 م لتســهيل عمليــة التنقيــب والســيطرة.

كذلــك مــن ضمــن األعمــال املســاحية التــي جــرت علــى املوقــع  
إعــداد مخطــط طبوغــرايف )كنتــوري( جلميــع أجــزاء املوقــع 
وخــارج احلــدود أيضــاً وربطهــا مــع بعضهــا البعــض وأخــذ 
القيــم الصحيحــة لالرتفــاع وكذلــك اإلحداثيــات احلقيقيــة 

)اللوحــة ٣.١أ( .

ــع املعمــاري  ــى الرف ــع املســاحي عل ــا اشــتملت أعمــال الرف كم
جلميــع اآلثــار املعماريــة داخــل املوقــع وكذلــك املبانــي احمليطــة 
باملوقــع مــن أبنيــة حديثــة وشــوارع وأســالك الشــيك والبوابــات 
 )Data( وحتــى األشــجار احمليطــة باملوقــع وعمــل ملــف خــاص

علــى برنامــج  )Arc Map( )اللوحــة ٣.2أ(.

واملعمــاري  املســاحي  الرفــع  نشــاطات  ضمــن  مــن  كذلــك 
للموقــع فقــد أعــدت مخططــات نهائيــة للموقــع باإلضافــة 
إلــى مخطــط الكنتــور تشــتمل علــى ) مخطــط ثالثــي األبعــاد 
التــدرج  خــالل  مــن  االرتفاعــات  يبــن  ومخطــط  للكنتــور، 
ــول داخــل وخــارج املوقــع، وصــور  ــن املي ــي، ومخطــط يب اللون
جويــة مثبــت عليهــا حــدود املوقــع وجميــع التفاصيــل املعماريــة 
إلــى  باإلضافــة  ٣.2ب(،  )اللوحــة  واخلارجيــة  الداخليــة 

واجليولوجــي. األثــري  باملســح  اخلاصــة  املخططــات 

ثانيًا: املسح األثري:

العصور احلجرية:	·
تفيــد الدراســات اجليولوجيــة أن التكويــن احلالــي للجزيــرة 
العربيــة يعــود إلــى حقبــة املايوســن حــن انشــطرت الصفيحــة 
العربيــة اإلفريقيــة منــذ نحــو ١6-١8مليــون ســنة إلــى كتلتــن، 
ونتــج عــن ذلــك االنشــطار التكويــن القاعــدي لــكل مــن اجلزيــرة 
ــى  ــة عل ــرة العربي ــرز يف اجلزي ــك ب ــر ذل ــا، إث ــة وإفريقي العربي

التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية )املوسم األول ١4٣5هـ/20١4م(
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املجــال الســطحي درع صخــري تســيطر عليــه تكوينــات مــا 
قبــل الكمبــري يف غربيهــا، ورف رملــي مــن ترســبات رمليــة 

ــة يف شــرقيها )اللوحــة ٣.٣أ(. ــوب بركاني ــه جي تخلل

وتوالــت األحــداث املناخيــة خــالل العصــور الالحقــة حتــى 
بدايــة الزمــن الرابــع، نحــو ثالثــة ماليــن ســنة، بحقبتيــه: 
ــون -١0 آالف ( والهولوســن )١0 آالف  الباليستوســن )٣ملي
إلــى الوقــت احلالــي( ليكتمــل الســجل اجليولوجــي للمنطقتــن.

شــهد الباليستوســن أو مــا يعــرف بالعصــر اجلليــدي تقلبــات 
مناخيــة تراوحــت بــن حقــب دافئــة ممطــرة وأخــرى بــاردة 
جافــة لتنتهــي تلــك احلقبــة بإحــدى أكثر فترات الباليستوســن 
بــرودة وجفافــاً بــن نحــو 20,000-١2,000 قبــل احلاضــر. وال 
شــك أن التقلبــات املناخيــة قــد انعكســت ســلباً وإيجابــاً علــى 
البيئــة عطــاًء وشــحاً، وبالتالــي علــى طبيعــة التكيــف البشــري 

يف كل أرجــاء اجلزيــرة العربيــة.

إن منطقـة فيـد التـي دارت فيهـا أحـداث هـذا التقرير تتوسـط 
شـمالي اجلزيـرة العربيـة يف السـهل الرسـوبي، مرتفعـة عـن 
صخريـة  جيـوب  حاليـاً  تتخللهـا  900م،  بنحـو  البحـر  سـطح 
وبركانيـة وحـرات وهضـاب وكثبان رملية وأودية. ويحتل املوقع 
ربـوة حتيـط بهـا أوديـة وشـعاب حتمـل إليهـا ميـاه السـيول يف 
موسـم األمطـار ممـا جعلهـا مسـتودع ميـاه سـطحية علـى مدار 

العـام، وتكسـو بعـض مناطقهـا تربـة زراعيـة ومـراٍع.

ــا قــدم اإلنســان  ــي منطقــة وطأته ــة ثان ــرة العربي ــت اجلزي كان
بعــد شــرق إفريقيــا، بعــد أن مت العبــور إليهــا عبــر بــاب املنــدب 
يف اجلنــوب وســهول ســيناء يف الشــمال منــذ أكثــر مــن مليــون 
نباتــي  بغطــاء  تزخــر  البيئيــة  األحــوال  كانــت  وقتهــا  عــام. 
وحيوانــي جــاذب يفــوق حاجــة اإلنســان، وقــد كشــف عــن ذلــك 
الوجــود يف مواقــع يف جنوبــي اجلزيــرة العربيــة وشــماليها، 
شــمل مناطــق حضرمــوت والدوادمــى والشــويحطية)20(، والتــي 

20 Amirkhanov, “Research on the Palaeolithic” 
Arabian Archaeology and Epigraphy 5; Whalen 
et.al., 1986” A Lower Pleistocene site near 
Shuwayhittiyah” Atlal 10, 1994, pp:94-101, 1984” 
excavation of Acheulean sites near Saffagh” Atlal 
8, pp: 9-24. 

رمبــا  األســفل،  القــدمي  العصــر احلجــري  إلــى  تعــود  رمبــا 
اآلثــاري  املســح  أن  غيــر  واألشــولية.  األلدوانيــة  بحقبتيــه: 
الشــامل الــذي جــرى الحقــاً وغطــى معظــم أجــزاء اململكــة لــم 

ــد. ــرة يف في ــك الفت ــود لتل ــع تع يســجل مواق

ــع  ــاري كشــف املســح االســتطالعي يف موق ــل اآلث خــالل العم
ــة تؤكــد أن املوقــع قــد  ــوى وشــظايا وأدوات حجري فيــد عــن ن
جــذب خــالل العصــور احلجريــة إليــه االنســان بفضــل مــا توفر 
لــه مــن مــادة خــام شــملت الكوارتزايــت والريواليــت والشــيرت 
والبازلــت واحلجــر الرملــي )لوحــة ٣.٣أ: أ-ب( )لوحة ٣.8ب( 
ومرتكــزات حياتيــة لإلنســان مــن نبــات وحيــوان، إضافــة إلــى 
البشــرية الالحقــة يف  النشــاطات  وضعــه األمنــي، غيــر أن 
املوقــع أدت إلــى إزالــة الكثيــر مــن األدوات الســابقة، رغــم ذلــك 
ــد  ــي جمعــت مــن في ــة مــن امللتقطــات الســطحية الت فــإن عين
رغــم محدوديتهــا قــد كشــفت عــن أول وأقــدم دليــل لوجــود 
القــدمي  احلجــري  العصــر  يعــود حلقبــة  املوقــع  يف  بشــري 
االســفل يف مرحلتــه األشــولية املتأخــرة متمثــاًل يف فــأس يــدوي 
أشــولي رمبــا يــؤرخ لنحــو ربــع مليــون ســنة مضــت، يحمــل كامــل 
خصائــص تلــك الفتــرة، تقنيــة ونوعــاً ووظيفــة )اللوحــة ٣.٣أ: 
نســبياً  القصيــر  اجلفــاف  فتــرة  ولعــل  ٣.8ج(.  اللوحــة  ج، 
التــي أعقبــت مرحلــة الباليستوســن األســفل ونهايــة احلقبــة 
األشــولية قــد انعكســت علــى طــرق التكيــف يف املنطقــة، ممــا 

قــاد إلــى نهايــة تلــك احلقبــة.

كان مــن ضمــن معثــورات تلــك العينــة شــظايا لفلوازيــة الصنــع 
شــطرت مــن نــوى معــدة، دليــاًل علــى أن تلــك التقنيــة التــي 
ــن ١20,000 -40,000 ســنة  ــرة ب ــى الفت ــؤرخ بوجــه عــام إل ت
ــة العصــر احلجــري  ــة خــالل حقب ــا املنطق مضــت قــد عرفته
القــدمي األوســط ) اللوحــة ٣.٣أ:هـــ(. وكان املســح اآلثــاري 
الشــامل يف املنطقــة قــد كشــف عــن شــظايا وأدوات مشــابهة 
علــى منحــدرات اجلبــال التــي تطــل علــى الوديــان واألحــواض 
الداخليــة يف منطقــة جبــة القريبــة واملرتفعــات حــول مدينــة 

ــل)2١(.    حائ

ــى آخــر فصــول العصــر  ســاد العصــر احلجــري القــدمي األعل

21 par.P.et.” Prelim report on the second phase of the 
N. province asurvey” , Atlal 2, 1978, PP: 52-50. 

احلجــري القــدمي خــالل الفتــرة املمتــدة بــن ١0,000-40,000 
قبــل امليــالد يف نهايــة الباليستوســن بســمات تقنيــة متثلــت 
يف الطــرق غيــر املباشــر بــدالً عــن الطــرق املباشــر لشــطر 
احلجــارة وبإنتــاج الشــفرات؛ هــذا العصــر غيــر ممثــل بشــكل 
واضــح بهــذه اخلــواص يف اجلزيــرة العربيــة، وقــد غطــى جــزءاً 
مــن تلــك احلقبــة األشــد جفافــاً التــي أشــير إليهــا أعــاله، وال 
نــدري إن كان قــد حمــل خصائــص تقنيــة ونوعيــة مختلفــة 
عــن خصائصــه املعروفــة أم أن خصائــص العصــر احلجــري 
القــدمي األوســط قــد عاشــت يف املنطقــة لفتــرة أطــول ممــا 
هــو محســوب، أم أن حقبــة اجلفــاف تلــك قــد قــادت اإلنســان 
معيشــية  مصــادر  توفــرت  حيــث  إلــى  املنطقــة  عــن  بعيــداً 
أفضــل، ومنيــل إلــى القــول إن بعــض الرســوم الصخريــة يف 
مواقــع جبــة والشــوميس يف ذات منطقــة فيــد تعــود إلــى تلــك 

ــة. احلقب

كانــت نهايــة الباليستوســن األعلــى وبدايــة حقبــة الهولوســن 
املاطــرة يف نحــو ١0,000ق.م. بدايــة حتــول جــذري بطبيعــة 
درجــة  ارتفعــت  حيــث  تلــك،  اجلفــاف  فتــرة  بعــد  املنطقــة 
احلــرارة علــى مســتوى العالــم وذابــت اجلبــال اجلليديــة يف 
الشــمال وارتفــع منســوب البحــار وهطلــت األمطــار بغــزارة 
وحيوانــي  نباتــي  غطــاء  وســاد  وواحــات  بحيــرات  وتكونــت 
ــى زراعــة ورعــي نتجــت  ــد والترحــال إل ــاة الصي ــت حي وحتول
عنهــا مســتوطنات دائمــة وشــبه دائمــة. خــالل تلــك الفتــرة 
ــة  ــد منطقــة جاذب ــة أصبحــت في ــك التحــوالت املناخي وإزاء تل
إلنســان العصــر احلجــري احلديــث يف مرحلــة مــا مــن تلــك 
مــن  األثريــة  الســطحية  امللتقطــات  شــملت  وقــد  احلقبــة، 
ســمات  إحــدى  املصقولــة،  األدوات  مــن  مجموعــة  املوقــع 
العصــر احلجــر احلديــث )اللوحــة ٣.8د(، مــن أدوات الطحــن 
واملدقــات احلجريــة، التــي رمبــا يعــود بعضهــا إلــى فتــرات 
الحقــة، وكذلــك بعــض الشــظايا املســننة واملخــارز واملكاشــط 

)اللوحــة ٣.٣أ:د، اللوحــة ٣.8 هـــ، و(.

إن منطقــة فيــد مبــا متيــزت بــه مــن ســمات قــد شــكلت علــى 
امتــداد العصــور احلجريــة مســرحاً جاذبــاً لإلنســان مبــا توفــر 
فيهــا مــن مــادة حجريــة صاحلــة لصناعــة األدوات ومــا حــوت 
مــن مرتكــزات اقتصاديــة أساســية مــن مــاء ونبــات وحيــوان 
أن  غريبــاً  يكــن  ولــم  املعيشــية،  اإلنســان  متطلبــات  شــكلت 

تشــهد املنطقــة تواصــاًل اســتيطانياً خــالل العصــور الالحقــة، 
التاريخيــة املبكــرة والوســيطة، لتصــل إلــى احلقبــة اإلســالمية 
ــة هامــة، ثــم مركــزاً يف  التــي أصبحــت خاللهــا محطــة جتاري
درب احلــج العراقــي، ويبقــى الكثيــر مــن شــواهد ودالالت تلــك 
احلقــب ينتظــر مــا تكشــف عنــه مســتقبل األعمــال يف املوقــع.  

ثالثًا: التنقيب األثري:
ضمــن  املوســم  هــذا  يف  األثريــة  التنقيبــات  أعمــال  جــرت 
ســوري  بــن  مــا  الواقعــة   )Area B( املســتهدفة  املنطقــة 
ــة، حيــث مت  ــي واخلارجــي يف اجلهــة اجلنوبي احلصــن الداخل
العمــل يف )٣4( مربــع )اللوحــة ٣.٣ب(، جــاء )20( مربعــاً 
مبحــاذاة ســور احلصــن اخلارجــي، والتــي كان يهــدف مــن 
خاللهــا إلــى التعــرف علــى وظيفــة املبانــي واســتخداماتها يف 
تلــك املنطقــة والتعــرف علــى النســيج العمرانــي وارتباطــه مــع 
بعضــه البعــض، وكذلــك حتديــد عالقتــه باملبانــي املوجــودة 

مبحــاذاة الســور الداخلــي.

كذلــك مت العمــل يف )6( مربعــات مبحــاذاة الســور الداخلــي 
التــي  الســابقة  التنقيبــات  ألعمــال  مكملــة  جــاءت  والتــي 
جــرت علــى املوقــع، وقــد كان يهــدف منهــا إلــى التعــرف علــى 
بعــض اخلصائــص البنائيــة والتقســيمات املعماريــة للوحــدات 

احملاذيــة للســور الداخلــي مــن اجلهــة اجلنوبيــة.

كمــا مت العمــل كذلــك يف )8( مربعــات علــى الطــرف الشــرقي 
مــن ســور احلصــن الداخلــي، حيــث كان يهــدف منهــا إلــى 
الكشــف عمــا تبقــى مــن أجــزاء الســور الداخلــي اجلنوبــي 
البنــاء واألبــراج اخلاصــة  للحصــن، والتعــرف علــى طبيعــة 

بهــذا اجلــزء مــن الســور.

استراتيجية التنقيب:
بعــد االنتهــاء مــن أعمــال الرفــع املســاحي للمنطقــة ورســم 
اخلريطــة الكنتوريــة لهــا فقــد مت حتديــد املخطــط الشــبكي 
للموقــع اعتمــاداً علــى حتديــد نقطــة مســاحية رئيســة بنظــام 
)UTM( اعتمــاداً علــى اجتــاه الشــمال احلقيقــي مــع اإلبقــاء 
علــى الشــبكية القدميــة التــي اعتمــدت بشــكل رئيــس علــى 
الشــمال التربيعــي، وقــد كان الهــدف مــن ذلــك  إتاحــة املجــال 
املســتقبلية  للنتائــج  وموافقتهــا  القدميــة  التوثيــق  لعمليــات 

التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية )املوسم األول ١4٣5هـ/20١4م(
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ضمــن املوقــع، حيــث مت حتديــد شــبكة املربعــات بأبعــاد 5م×5م 
لــكل مربــع يفصــل بــن كل مربــع وآخــر ممــر ترابــي بعــرض ١م 

ــاده مــن الداخــل 4م×4م. ــح أبع لتصب

يعــد هــذا النظــام يف تنفيــذ احلفائــر األثريــة مــن األنظمــة 
التقليديــة املتبعــة منــذ زمــن بعيــد، والــذي ال زال فاعــاًل حتــى 
يومنــا هــذا، فمعظــم البعثــات األثريــة علــى مســتوى العالــم 
ــع هكــذا نظــام، وخاصــة يف الظــروف املقيــدة يف  ال زالــت تتب
حــاالت غيــاب التقنيــات احلديثــة والكــوادر العلميــة املؤهلــة 
والبرامــج  األجهــزة  مــع  التعامــل  ميكنهــا  التــي  والكفــؤة 

احلاســوبية عاليــة الدقــة.

األثريـة علـى نظـام  التنقيبـات  توثيـق أعمـال  برنامـج  اعتمـد 
الظواهـر األثريـة التـي تعتمـد علـى تسلسـل الطبقـات األثريـة 
ضمن املربع الواحد، حيث تسـجل جميع املعثورات من الكسـر 
طبقـاً للظاهـرة مـع تقسـيمها حسـب نـوع املعثور ومـادة الصنع، 
أمـا املعثـورات املميـزة فقـد اعتمـدت على رقم تسلسـلي يغطي 
جميـع املنطقـة، تسـجل يف ملـف خـاص بذلـك، ويتـم حتديـد 
إحداثياتهـا باسـتعمال جهـاز )Total station( ومـن ثـم رسـم 
مخطـط لهـا يبـن توزيعهـا ضمـن املنطقـة باسـتعمال برنامـج 
)GIS(. أمـا الظواهـر املعماريـة فقـد وثقـت بواسـطة إعطائها 
أرقامـاً تسلسـلية للمنطقـة كاملـة وذلـك مـن خـالل تسـجيلها 
جميـع  حصـر  ميكـن  وبذلـك  بذلـك،  اخلـاص  امللـف  علـى 
الظواهـر املعماريـة يف املنطقـة الواحـدة ومن ثـم بيان ارتباطها 
ببعضهـا البعـض، وذلـك مـن خـالل رفعهـا بشـكل دقيـق وبيـان 
ارتباطهـا بشـبكة املربعـات باسـتعمال اجلهـاز املسـاحي ومـن 
ثـم تصويرهـا بعـد حتديـد النقـاط املسـاحية التـي مت رفعهـا 
بهـا، بعدهـا حتوسـب باسـتعمال برنامـج )Rectifier( ومـن ثـم 

تصديرهـا بصيغـة )Auto Cad( لترسـم بشـكل دقيـق. 

أهداف التنقيبات األثرية:
باإلضافــة إلــى األهــداف األكادمييــة فقــد ســعي إلــى حتقيــق 
مجموعــة مــن األهــداف العلميــة ضمــن املنطقــة املســتهدفة يف 
أعمــال التنقيبــات األثريــة يف هــذا املوســم وكانــت علــى النحــو 

التالــي: 

ــن . ١ ــة ب ــة الواقع ــة للمنطق الكشــف عــن العناصــر املعماري

ــة. ســوري احلصــن مــن اجلهــة اجلنوبي
واملراحــل . 2 البشــري  االســتيطان  مراحــل  علــى  التعــرف 

املنطقــة. تلــك  املعماريــة يف 
التعرف على اخلصائص الفنية وتقنية البناء.. ٣
التعرف على وظيفة املباني وحتديد استخداماتها.. 4
الكشــف عــن باقــي أجــزاء اجلهــة اجلنوبيــة مــن ســور . 5

الداخلــي. احلصــن 

R10,R11,S10,S11,S12,T10,T11,T12,U املربعــات 
10,U11,U12,V10,V11,V12,W10,W11,W12,X-

11,X12
كان الهــدف مــن التنقيــب يف هــذه املربعــات الواقعــة مبحــاذاة 
الســور اخلارجــي مــن اجلهــة الداخليــة الكشــف عــن التفاصيــل 
البنائيــة ألساســات البنــاء يف تلــك املنطقــة، حيــث كشــف خــالل 
ــق  ــل الفري ــن قب ــع م ــى املوق ــي جــرت عل املواســم الســابقة الت
العلمــي للتنقيــب التابــع للهيئــة العامــة للســياحة واآلثــار علــى 
بعــض أساســات البنــاء التــي تعــود حلجــرات صغيــرة مالصقــة 
للســور اخلارجــي مــن الداخــل، ولــم حتــدد ماهيــة اســتخدامها 
أعمــال  اســتكمال  لعــدم  نظــراً  الفتــرة  تــك  يف  وطبيعتهــا 
التنقيبــات األثريــة فيهــا، حيــث عمــد يف هــذا املوســم  إلــى 
محاولــة الكشــف عــن باقــي تفاصيلهــا ملعرفــة ماهيتهــا وطبيعــة 
تلــك  يف  االســتيطان  مراحــل  علــى  والتعــرف  اســتخدامها 
املنطقــة واملراحــل املعماريــة وكذلــك التعــرف علــى خصائصهــا 

ــة. البنائي

بعــد إزالــة الطبقــة الســطحية يف جميــع املربعــات أعــاله مت 
العثــور علــى طبقــة تشــكلت مــن احلجــارة املتســاقطة يف جميــع 
محــدد، مالصقــة ألساســات  اجتــاه  وليــس يف  االجتاهــات 
جــدران تبــدأ مــن أعلــى نقطــة مبحــاذاة اجلــدار ومــن ثــم تبــدأ 
باالنحــدار كلمــا ابتعــدت عنــه )اللوحــة ٣.9أ(، ممــا يعنــي بــأن 
جميــع هــذه اجلــدران قــد تســاقطت بشــكل طبيعــي وبفعــل 
العوامــل املناخيــة دون وجــود أي آثــار قــد تــدل علــى تســاقطها 

بفعــل حــركات أرضيــة أو زلــزال.

بعــد إزالــة طبقــة احلجــارة عثــر علــى أساســات بنائيــة مرتبطــة 
بأرضيــات شــكلت مــع بعضهــا مرحلــة بنائيــة متكاملــة تكونــت 
مــن وحــدات معماريــة منفصلــة متيــزت بخصائــص متشــابهة 

وتقســيماتها  خصائصهــا  تنــوع  لوحــظ  وقــد  بينهــا،  فيمــا 
لتشــكل بالتالــي وحــدات معماريــة متكاملــة، وقــد لوحــظ شــح 
املعثــورات األثريــة علــى األرضيــات ســواء مــن الكســر الفخارية 
أو الزجاجيــة أو املــواد األخــرى، ممــا يزيــد االعتقــاد بــأن هــذه 
الوحــدات كانــت مهجــورة عنــد تســاقط جدرانهــا وانهيارهــا، 
وبالتالــي يعتقــد بــأن هــذه الوحــدات البنائيــة تشــكل آخــر 

مراحــل االســتيطان البشــري يف املوقــع.

وحــدات  عــن  آنفــاً  املذكــورة  املربعــات  خــالل  مــن  كشــف 
ــه يف مواســم ســابقة  ــا مت الكشــف عن ــع م ــة شــكلت م معماري
وحــدات متكاملــة، حيــث كشــف يف املربعــن )R10,R11( عــن 
أجــزاء مــن الوحــدة املعماريــة رقــم١، كمــا كشــفت املربعــات 
رقــم2،  املعماريــة  الوحــدة  عــن   )R10,S10,S11,S12(
عــن   )S10,S11,T10,T11( املربعــات  يف  كشــف  بينمــا 
أجــزاء مــن الوحــدة املعماريــة رقــم٣، وكشــف يف املربعــات 
)U10,U11,V10,V11( عن باقي تفاصيل الوحدة املعمارية 
 )V10,V11,W10,W11( رقــم4، كمــا كشــف يف املربعــات
ــا كشــف يف  ــم5، بينم ــة رق ــي أجــزاء الوحــدة املعماري عــن باق
ــا  ــم6، أم ــة رق ــن الوحــدة املعماري ــع)X11( عــن أجــزاء م املرب
املربعــات )S12,T12,U12,V12,W12,X12( فقــد كشــف 
ــى خدمــة هــذه  ــق الــذي كان يقــوم عل مــن خاللهــا عــن الطري
الوحــدات باإلضافــة إلــى اجلــدار اخللفــي للوحــدات املعماريــة 

الواقعــة مبحــاذاة الســور الداخلــي )اللوحــة ٣.9ب(. 

ــاء  ــى جــدار مــواٍز جلــدار الفن ــع )U11( عل ــر يف املرب كمــا عث
اجلــدران  مــن  أقــدم  معماريــة  مرحلــة  ويشــكل  الشــمالي 
املشــكلة للوحــدات املعماريــة )اللوحــة ٣.9ج(، ممــا يــدل علــى 
ــة  وجــود مراحــل اســتيطان بشــري تعــود بتاريخهــا إلــى مرحل

مبكــرة للمرحلــة احلاليــة.

( Y14,Z14,AA14,AB14,AC14,AD14) :املربعات
املنطقــة  مــن  اجلــزء  هــذا  يف  التنقيــب  مــن  الهــدف  كان 
الكشــف عــن بعــض اآلثــار املعماريــة املعاصــرة لألجــزاء التــي 
مت الكشــف عنهــا خــالل املواســم الســابقة والتــي متــت حتــت 
إشــراف الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي، بهــدف 
لتلــك األجــزاء وكذلــك  التعــرف علــى اخلصائــص البنائيــة 

التعــرف علــى طبيعــة االســتخدام لهــا.

بعــد إزالــة الطبقــة الســطحية ضمــن املربعــات املذكــورة أعــاله 
فقــد كشــف عــن طبقــة ســميكة مــن احلجــارة املتســاقطة مــن 
واملتســاقطة  املنطقــة  تلــك  املعماريــة يف  الوحــدات  جــدران 
يف  تتشــابه  وهــي  للحصــن،  الداخلــي  الســور  مــن  كذلــك 
خصائصهــا مــع الطبقــة الثانيــة للمربعــات احملاذيــة للســور 
اخلارجــي، وقــد جــاءت هــذه الطبقــة فــوق األرضيــة اخلاصــة 

باآلثــار املعماريــة لتلــك املنطقــة مباشــرة )اللوحــة ٣.9د(.

عثــر يف بعــض هــذه املربعــات علــى أساســات جلــدران طويلــة 
متتــد باجتــاه شــمال / جنــوب لــم يكشــف عــن أي ارتبــاط 
لهــا يف األساســات القدميــة نظــراً لعــدم اســتكمال أعمــال 
التنقيبــات فيهــا. حيــث عثــر يف املربــع )Y14( علــى جداريــن 
غــرب مبحــاذاة   / باجتــاه شــرق  أحدهمــا  يتجــه  صغيريــن 
احلاجــز الترابــي الشــمالي، والثانــي يتعامد علــى اجلدار األول 
وميتــد باجتــاه شــمال / جنــوب مييــل باجتــاه الشــرق. وليــس 
مــن الســهل حتديــد طبيعــة الظاهــرة قبــل التعريــة الكاملــة 
ــا باألجــزاء  ــة ملعرفــة عالقته ــردم واألترب لألجــزاء املغطــاة بال
املكتشــفة يف مربعــات احلفــر املجــاورة ومكتشــفات املواســم 
الســابقة للحفريــة علــى الشــمال مــن مربعــات احلفــر احلاليــة.   

وقــد عثــر علــى طبقــة مــن املــواد العضوية متتد ضمــن املربعن 
 )Z14( وحتتــل اجلهــة الشــرقية مــن املربــع )Z14,AA14(
وتســتمر يف اجلهــة الغربيــة مــن املربــع)AA14( حيــث كشــف 
عنهــا علــى مســتوى مرتفــع عــن األرضيــة املعاصــرة للجــدران.  
كمــا عثــر يف املربــع )Z14( علــى جــدار ميتــد باجتــاه شــمال/
جنــوب موازيــاً للحاجــز الترابــي الغربــي، باإلضافــة إلــى حوض 
مــاء مربــع الشــكل طــول ضلعــه  0.64م وعمقــه 27ســم يقــع 
يف اجلهــة الغربيــة مــن اجلــدار يف الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة 

للمربــع )اللوحــة ٣.9هـــ(.

 )Z14( لوحــظ بــأن طبقــة املــواد العضويــة املوجــودة يف املربــع
متتــد إلــى املربــع )AA14( وهــي عبــارة عــن طبقــة داكنــة 
اللــون مخلوطــة بكميــات كبيــرة مــن املــواد العضويــة، وقــد 
تكــون هــذه املنطقــة قــد اســتخدمت يف فتــرات متأخــرة كمــكان 

ــات. لرمــي النفاي

امتــدت الطبقــة العضويــة املكتشــفة يف املربــع )Z14( كمــا 

التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية )املوسم األول ١4٣5هـ/20١4م(



أطالل ٢٨ - القسم األول 505١

كشــف فيــه علــى مســتوى منخفــض مــن طبقــة املــواد العضويــة 
علــى جــدار يحتــل اجلهــة الشــرقية مــن مربــع احلفــر وميتــد 
ــي الشــرقي  ــوب مبحــاذاة احلاجــز التراب باجتــاه شــمال / جن
 )Z14( للمربــع موازيــاً للجــدار الــذي عثــر عليــه يف املربــع
ــة يف  ــاء إلحــدى الوحــدات املعماري والــذي قــد يشــكل معــه فن

تلــك املنطقــة )اللوحــة ٣.9و(.

الظاهــرة املعماريــة يف املربــع )AB14( : بعــد إزلــة طبقــة 
احلجــارة املتســاقطة مــن املربــع فقــد عثــر يف اجلهــة اجلنوبيــة 
ــن  ــة م ــارة عــن مجموع ــة عب ــى ظاهــرة معماري ــع عل ــن املرب م
عناصــر إنشــائية تتألــف مــن أرضيــة علــى هيئــة مصطبــة 
مســتطيلة متتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق مقاســاتها تقريبــاً  
بـــــ  األرضيــة  عــن  وترتفــع  × 2.67م عرضــاً  5.١5م طــوالً 
52ســم أشــبه مــا تكــون بجــدار ، ينتصــب يف منتصفهــا جــزء 
مــن عمــود حجــري بازلتــي مســتدير قطــره ٣2ســم وارتفاعــه   
56ســم ، واجلــزء اآلخــر منــه ملقــى علــى األرضيــة، وحافــة 
الشــكل  مربعــة  بازلتيــة  حجريــة  قطعــة  تتقدمــه  املصطبــة 
محفــورة الوســط حفــراً مســتديراً بطريقــة ميكنهــا أن تركــب 
فــوق اجلــزء الثانــي مــن العمــود ممــا يجعــل هــذه القطعــة تقــوم 
مقــام تــاج العمــود ،وتنتظــم علــى التــاج مجموعــة قطــع حجريــة 
كلســية مصفــرة ملتصقــة بــه وينتثــر عــدد كبيــر منهــا علــى 
أرضيــة املربــع وتتنظــم هــذه القطــع علــى التــاج بطريقــة يشــكل 
انتظامهــا كوشــة عقــد )اللوحــة ٣.١0أ(، )اللوحــة ٣.4أ( وإلــى 
يســار التــاج جــزء آخــر مــن عمــود حجــري بازلتــي يرجــح أنــه 

ــواد. يســتخدم كمهــراس لبعــض امل

القطعتــن  أن  املعماريــة  الظاهــرة  لهــذه  العــام  والتصــور 
احلجريتــن القائمــة وامللقيــة علــى األرضيــة تشــكالن عمــوداً 
تــاج  هــي  الوســط  يف  احملفــورة  املربعــة  والقطعــة  كامــاًل، 
ــى  ــة الكلســية املصفــرة  القائمــة عل للعمــود، والقطــع احلجري
التــاج  قطــع تشــكل عقديــن بينهمــا كوشــة العقــد، وليــس مــن 
الســهل إعطــاء تصــور واضــح حــول هــذه الظاهــرة قبــل تعريــة 
ــع الظاهــرة. جميــع أجــزاء املربعــات املالصقــة واملجــاورة ملرب

أمــا املربــع )AC14( فلــم يعثــر علــى أي آثــار بنائيــة باســتثناء 
جــدار لوحــظ وجــوده يف احلاجــز الترابــي الغربــي للمربــع، 
حيــث يعتقــد بأنــه يشــكل مــع الركــب احلجريــة الــذي عثــر 

عليهــا يف املربــع )AB14( واجلــدار الــذي عثــر عليــه يف املربــع 
ــة قــد يشــكل هــذا اجلــزء  )AA14( جــزء مــن وحــدة معماري
غرفــة مســقوفة بنظــام العقــد املتقاطــع نظــراً لوجــود كميــات 

كبيــرة مــن الســنجات احلجريــة التــي تغطــي كامــل املربــع.

كذلــك احلــال بالنســبة للمربــع )AD14( والــذي لــم يعثــر فيــه 
علــى أي آثــار معماريــة باســتثناء جــزء بســيط قــد يكــون جــداراً 
موجــوداً ضمــن احلاجــز الترابــي الغربــي للمربــع، ونظــراً لعــدم 
اكتمــال العمــل يف هــذا اجلــزء مــن املربعــات فمــن الصعــب 
اجلــزم مباهيتهــا علــى أمــل اســتكمالها خالل املواســم القادمة.

  (AI15, AI16, AJ15, املربعات
AJ16,AK15,AK16,AL15,AL16):

لســور  الشــرقي  الطــرف  املربعــات علــى  هــذه  مت تخطيــط 
ــى التنقيــب فيهــا  ــي تهــدف إل ــي الت ــي اجلنوب احلصــن الداخل
ــي للحصــن  ــي اجلنوب ــن الســور الداخل ــى م ــا تبق للكشــف عم
الســور  هــذا  طبيعــة  علــى  والتعــرف  الشــرقي،  طرفــه  يف 
أعمــال  اســتكمال  إلــى  باإلضافــة  البنائيــة،  وخصائصــه 

لــه بعــد الكشــف عنــه. الصيانــة والترميــم 

مــن  كبيــرة  كميــات  علــى  باحتوائهــا  املنطقــة  هــذه  تتميــز 
باجتــاه  منحــدر  بشــكل  الســور  مــن  املتســاقطة  احلجــارة 
اجلنــوب، حيــث لوحــظ كميــات احلجــارة الكبيــرة مــن مختلــف 
العلويــة منــه  انهيــار األجــزاء  نتيجــة  األحجــام واملتســاقطة 

٣.١0ب(. )اللوحــة 

علــى  املربعــات  هــذه  يف  العمــل  خــالل  مــن  كشــف  حيــث 
أجــزاء مــن الســور بطــول 22م تقريبــاً، كمــا مت العثــور علــى 
 )AI16,AJ16( ــات ــراج الداعمــة للجــدار يف املربع أحــد األب
بنصــف قطــر ١.25م مــن األعلــى متيــز بقاعــدة عريضــة مييــل 
إلــى الداخــل كلمــا ارتفــع إلــى األعلــى، كمــا لوحــظ بــأن معظــم 
أجــزاء هــذا اجلــدار قــد تعــرض لالنهيــار أكثــر مــن مــرة، حيــث 

لوحــظ عمليــات إعــادة البنــاء علــى تلــك األجــزاء.

الداعــم  البــرج  مــن  أجــزاء  بعــض  عــن  الكشــف  مت  كذلــك 
للزاويــة اجلنوبيــة الشــرقية لســور احلصــن الداخلــي ضمــن 
املربعــات )AL16( )اللوحــة ٣.١0ج( ، إال أن أعمــال التنقيــب 

لــم تنتــِه ضمــن تلــك املربعــات علــى أمــل أن يتــم االنتهــاء منهــا 
ــادم. خــالل املوســم الق

تــراوح ارتفــاع األجــزاء التــي مت الكشــف عنهــا مــن الســور مــا 
بــن ٣م و4م، وتــدل كميــات احلجــارة املتســاقطة منــه علــى أن 
ارتفاعــه كان أكثــر مــن ذلــك بكثيــر وقــد يصــل إلــى ارتفــاع مــا 

بــن 6-7م تقريبــاً.

اخلصائص البنائية:
تبــن مــن خــالل أعمــال التنقيبــات األثريــة لهــذا املوســم ومــا 
رافقــه مــن الكشــف عــن الوحــدات املعماريــة وبعــض اجلــدران 
يف  الكبيــر  التشــابه  الداخلــي  احلصــن  ســور  مــن  وأجــزاء 
ــن أهــم هــذه  ــة ملعظــم هــذه العناصــر، وم ــص البنائي اخلصائ

اخلصائــص:

مخطــط البنــاء: حيــث جــاءت جميــع الوحــدات الســكنية . ١
التــي كشــف عنهــا مبحــاذاة الســور اخلارجــي مبخطــط 
الشــكل ميتــد باجتــاه شــمال/جنوب بطــول  مســتطيل 
شــبه مســاٍو وعــرض كذلــك، حتتــوي يف منتصفهــا علــى 
فنــاء يطــل علــى غــرف املعيشــة يف جهــة اجلنــوب وغــرف 
خدميــة يف اجلهــة الشــمالية عنــد املدخــل الرئيــس وقــد 
ــرة، كمــا  ــع هــذه الغــرف مبســاحتها الصغي ــزت جمي متي
ــى مــا  ــة عل ــة الغربي ــه اجلنوبي ــد زاويت ــاء عن ــوي الفن يحت
يعتقــد بأنــه مــكان للغســيل أرضيتــه وجدرانــه مجصصــة 

)اللوحــة ٣.4ب(.
اجلــدران ومــادة البنــاء: بنيــت جميــع اجلــدران ســواء . 2

الداخلــي  الســور  أو  الســكنية  بالوحــدات  اخلاصــة 
باســتخدام احلجــارة الغشــيمة والطــن املخلــوط بالقــش، 
وقــد اســتخدم الطــن يف تغطيــة اجلــدران مباشــرة بعــد 
الوحــدات  كل  بــأن  ولوحــظ  بالطــن،  احلجــر  تثبيــت 
باجلــدار اخلارجــي  اشــتركت  قــد  املتجــاورة  الســكنية 
نفســه الــذي يفصــل بينهــا، وقــد جــاءت معظــم هــذه 

اجلــدران منحنيــة وغيــر مســتقيمة.
املداخــل: تطــل جميــع مداخــل الوحــدات الســكنية علــى . ٣

الطريــق الواقــع يف اجلهــة الشــمالية منهــا، حيــث اتخــذت 
جميعهــا لهــا يف الزاويــة الغربيــة للمســكن وكتلــة املدخــل 
باســتثناء الوحــدة الســكنية األولى والثانيــة فإن مدخلهما 

ــى  ــة الشــرقية ، وقــد اعتمــدت جميعهــا عل ــل الزاوي احت
 )Bent Entrance نظــام املداخــل املنكســرة ) الباشــورة
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وذلــك بهــدف منــع الرؤيــة 
القيــم  مــع  متاشــياً  ٣.١0د(،  )اللوحــة  الداخــل  إلــى 
اإلســالمي  للمجتمــع  االجتماعيــة  والتقاليــد  الدينيــة 
القائمــة علــى الركــن األســاس فيهــا واملقصــد األســمى: 
األمــر باملعــروف و النهــي عــن املنكــر وجوهــر ذلــك كلّــه: 
ال ضــرر وال ضــرار، وهــي القاعــدة األصوليــة الرئيســة 
اإلســالمي  للمجتمــع  املدنيــة  احليــاة  نُظمــت  التــي 
عنــد  تنتهــي  أن حريتــك  وفحواهــا  أساســها)22(،  علــى 
ــا  ــم تبلغه ــي ل ــي والعكس،وهــي القاعــدة الت ــة حريت بداي

احلضــارة الغربيــة إال يف القــرن ١9م.

ــإن املدخــل املنكســر أو  ــة واإلنشــائية ف ــة املعماري ومــن الناحي
الباشــورة يف النصــوص التاريخيــة اإلســالمية إمنــا هــو عنصــر 
نشــأ ألســباب دفاعيــة بدايتــه يف مدينــة بغــداد التــي أسســها 
 ،)2٣( ١45هــــ  ســنة  املنصــور  جعفــر  أبــو  العباســي  اخلليفــة 
وانتقــل منهــا للعمــارة املدنيــة وعمــارة املســكن بصفــة خاصــة 

ــة)24(. ــر الديني ــه مــع املعايي لتوافق

يف  املكتشــفة  املعماريــة  الوحــدات  مداخــل  فــإن  هنــا  ومــن 
احلفريــة تتفــق مــع القيــم الدينيــة للمجتمــع مــن حيــث حمايــة 
حريــة األســرة واحملافظــة علــى حرمتها مبنع الرؤيــة اخلارجية 
ملــا يجــري يف داخــل املســكن وخاصــة يف وســطه وهــو الفنــاء 

املركــزي، مقــر معظــم نشــاطات األســرة وحركيتهــا.

املكتشــفة . 4 الســكنية  الوحــدات  يف  واألفنيــة   : األفنيــة 
يف احلفريــة تشــترك يف الوظيفــة والشــكل والعناصــر 
اشــتمالها  مــن  فيهــا  اإلنســان  حيــاة  بطبيعــة  املتعلقــة 
ــخ واملرحــاض، وتختلــف يف احلجــم )اللوحــة  ــى املطب عل

٣.١0هـــ(.

الصالــح ، صبحــي ،النظــم اإلســالمية: نشــأتها وتطورهــا، لبنــان،   22
.6١  ،  57 ١976،  ص  للماليــن،  العلــم  دار  بيــروت، 

وحضــارة،  فكــر  اإلســالمية  العمــارة  أحمــد،  توفيــق  عبداجلــواد،   2٣
      .٣78 ص  د.ت.  املصريــة،  األجنلــو  مكتبــة  القاهــرة، 

شــافعي، فريــد، العمــارة العربيــة يف مصــر اإلســالمية،املجلد١، عصــر   24
الــوالة، الهيئــة املصريــة العامــة للتأليــف والنشــر ١970، ص ١9١.

التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية )املوسم األول ١4٣5هـ/20١4م(
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العربيــة  املجتمعــات  مختلــف  يف  عديــدة  مســميات  ولهــا 
اإلســالمية، فهــو الفنــاء ووســط الــدار واحلــوش أو الباحــة أو 
ــف  ــاري أســاس يف مســاكن مختل الصحــن، وهــو عنصــر معم
املناطــق اإلســالمية، ال يــكاد يخلــو منــه مبنــى مــن املبانــي 
الدينيــة أو املدنيــة أو العســكرية، ووظيفتــه مشــتركة بــن جميع 
ــي، وقــد فرضــه عامــالن: طبيعــي واجتماعــي مــن  هــذه املبان
حيــث توفيــر اإلضــاءة والتهويــة والــدفء وحمايــة املســكن مــن 
تقلبــات اجلــو حــرارة ورياحــاً النغالقــه علــى نفســه وانفتاحــه 
علــى الســماء، وكلمــا ارتفعــت اجلــدران كانــت نســبة الظــل 

عاليــة)25(.  

يعيــش مســطح الفنــاء دورة طبيعيــة متتاليــة ومتكاملــة خــالل 
ــن احلــرارة نتيجــة  ــرة م ــة كبي ــاراً كمي ــا نه ــوم يكتســب فيه الي
تعرضــه لفيــض كثيــف منهــا لفتــرة طويلــة، ولكــن مســطحه  
يقــوم بعكســها ليــاًل فيتمتــع برطوبــة تزيــده بــرودة التيــارات 
ــى املســتويات  ــى أدن ــا إل ــة املنســكبة مــن األجــواء العلي الهوائي
الســفلية ليســتمر ذلــك طيلــة الليــل والصبيحــة حتــى فتــرة 
الظهيــرة عندمــا يتعامــد الســطوع مــرة أخــرى عنــد الظهيــرة، 
فيشــرع يف اكتســاب احلــرارة مــن جديــد ليقــوم بالتخلــص منهــا 

مــع األمســية وهكــذا )26(.

وحــن تالمــس هــذه األشــّعة أرضيــة الّســطح قبــل الــزوال، فــإّن 
األرضيــة تقــوم بامتصــاص احلــرارة، وتعكســها علــى طبقــات 
الهــواء التــي تــزول علــى قــدر مــن البــرودة. وعندمــا تبــدأ هــذه 
الطبقــات املتتاليــة مــن الهــواء فإنهــا كثافتهــا تخــّف، تبــدأ يف 
االرتفــاع لتحتــل محلّهــا الطبقــات األخــرى التــي حتــل محلّهــا 
ــر  ــر بعــض االنعــكاس، ويوّف ــرودة منهــا. ممــا يوّف وهــي أقــّل ب
لســاكن البيــت ارتفاعــاً حلــرارة ســطح البيــت )27(، وجلــأ 
مســتخدمو الصحــن يف كثيــر مــن األحيــان إلــى تغطيتــه يف 
أوقــات احلــر الشــديد، مــن أجــل توفيــر قــدر مــن الرطوبــة 
الرومــان  وكان  األخــرى.  للوحــدات  خاللــه  ومــن  للصحــن 
يلجــؤون إلــى هــذه التقنيــة، فيقومــون بتغطيــة مســارحهم صيفاً 

وزيــري، يحيــى، العمــارة اإلســالمية والبيئــة، الكويــت، عالــم املعرفــة،   25
.١١٣ ١990، ص 

الربــاط، ناصــر، ثقافــة البنــاء وبنــاء الثقافــة، ط١، لبنــان، بيــروت،   26
للكتــاب، 2002. ، ص 2٣2؛ عثمــان، عبدالســتار،  الريــاس  ريــاض 

ص4١8. الوظيفــة،  نظريــة 
انظر يحيى وزيري، مرجع سابق.   27

بخيمــة شــدت باحلبــال، أمــا دورهــم فقــد اســتعملوا الســتائر 
ــة  ــت أفني ــا غطي ــى نظــام واســع، و شــمال إفريقي ــة عل األفقي

ــدور بنفــس الطريقــة يف أوقــات اشــتداد احلــر)28(.      ال

املطبــخ يف الوحــدات الســكنية: وهــو مــن العناصــر الهامة . 5
الســكنية  الوحــدات  يف  املطابــخ  وحتتــل  املســاكن،  يف 
ثابتــة بعيــدة  لهــا شــبه  املكتشــفة يف احلفريــة أماكــن 
عــن املراحيــض باجلهــة اجلنوبيــة الشــمالية املقابلــة لهــا 
باســتثناء مطبــخ الوحــدة األولــى فهــو قريــب نســبياً مــن 
املرحــاض، وابتعــاد املطابــخ عــن املراحيــض أمــر تفرضــه 

ــاة ومعيشــة اإلنســان فيهــا.  طبيعــة احلي

ــاء ضيقــة  ــخ بســيطة البن ــة اإلنشــائية فــإن املطاب ومــن الناحي
،وتبنــى علــى شــكل ربــع دائــرة أو مثلثــة مرتفعــة عــن األرضيــة 
ــا  ــة نصفه ــاك مــن صفــن مــن حجــارة  بازلتي بواســطة  مدم
املوقــد  وبنــي  األرضيــة،  عــن  بــدوره  مرتفــع  املوقــد  يشــغله 
كســيت  كمــا  احلجــم،  ومتوســطة  صغيــرة  كلســية  بحجــارة 
ــا بطبقــة مــن  ــا وجــزء مــن ارتفــاع جدرانه ــا ومحيطه أرضيته

خليــط جصــي وكلســي.  

املراحيــض: وهــي مــن العناصــر األساســية الرئيســة يف . 6
املســاكن احلضريــة، وقــد اتخــذت أماكــن صحيــة لهــا 
يف الزوايــا مشــرفة علــى الفنــاء، ويختلــف موضعهــا مــن 
ــة املدخــل  ــا يشــغل كتل ــى آخــر ،ولكــن معظمه مســكن إل
للوحــدة  بالنســبة  الغربيــة  اجلنوبيــة  باجلهــة  وذلــك 
األولــى، والثانيــة ،ووســطها باجلهــة الشــمالية يف الوحــدة 
الرابعــة  الوحــدة  مرحــاض  احتــل  بينمــا   ، اخلامســة 

الزاويــة الشــمالية الشــرقية مــن كتلــة املدخــل.

وقــد فتحــت جميــع هــذه العناصــر علــى الفنــاء املفتــوح بــدوره 
تيســر  األماكــن  وهــذه  املطابــخ،  عــن  بعيــداً  الفضــاء  علــى 
للمراحيــض التهويــة الدائمــة والتخلــص مــن الروائــح الكريهــة 
مــن خــالل التجــدد الدائــم للــدورة الهوائيــة )اللوحــة ٣.١0هـ(.   

ومــن الناحيــة اإلنشــائية فــإن املراحيــض بســيطة البنــاء ضيقة، 
بنيــت علــى شــكل منصــة مربعــة أو شــبه مربعــة مرفوعــة 

28   انظر ناصر الرباط، مرجع سابق. 

مبدمــاك مــن صفــن متراكبــن مــن حجــارة بازلتيــة تتوســطها 
فتحــة الكنيــف، وغطيــت األرضيــة وجــزء مــن جدرانهــا بطبقــة 
ســميكة مــن خليــط مــن اجلــص والكلــس تســمح مبقاومــة 

ــاه.  ــم للمي ــة واالســتخدام الدائ الرطوب

األرضيـــات: لـــم يعثـــر داخـــل الوحـــدات الســـكنية علـــى . 7
أرضيـــات صلبـــة ومدكوكـــة، بـــل عثـــر عليهـــا ضعيفـــة 
تعلوهـــا طبقـــة رقيقـــة بيضـــاء وقـــد تكـــون تعرضـــت 
إلـــى التدميـــر نتيجـــة تســـاقط حجـــارة اجلـــدران عليهـــا 

مباشـــرة.

رابعًا: املعثورات: 
مــن خــالل أعمــال احلفــر االثــري باملواقــع املختــارة )مابــن 
مــن  اجلنوبيــة  اجلهــه  يف  الداخلــي  و  اخلارجــي  الســورين 
احلصــن ( ُعثــر علــى عــدد قليــل مــن املعثورات الدقيقــة مقارنة 
ــع  ــي متــت ســابقاً باملوق ــى الت ــة األول ــب الثالث مبواســم التنقي
حتــت إشــراف الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي، ذلــك 
بســبب طبيعــة املنطقــة ووظيفتهــا التــي مت التنقيــب بهــا والتــي 
مــن املرجــح أنهــا منطقــة ســكن وخدمــات هجــرت متامــاً مــن 
أي نشــاط وأفرغــت الحقــاً مــع مــرور الزمــن، غطيــت بطبقــة 
ــرة مــن احلجــار املتســاقطة مــن األســوار املجــاورة ملواقــع  كبي
التنقيــب ولقــد لوحظــت هــذه الظاهــرة أيضــاً يف خــالل املوســم 
ــة  ــة العام ــه الهيئ ــت ب ــذي قام ــع ال ــب باملوق ــن التنقي ــع م الراب
للســياحة والتــراث الوطنــي، والتــي تركــز العمــل فيهــا مبحيــط 

أســوار احلصــن. 

ــا  ــر عليه ــي عث ــورات الت ــي وصــف موجــز ألهــم املعث وفيمــا يل
خــالل هــذا املوســم:

أواًل: الفخار واخلزف
للقيــام بدراســة أوليــة للفخــار واخلــزف الــذي نتــج عــن هــذا 
لكســر  األولــي  الفــرز  هــي  اخلطــوات  أولــى  كانــت  املوســم 
الفخــار واخلــزف وإحصائهمــا. وقــد صنفــت الكســر الفخاريــة 
بنــاء علــى وجــود التبايــن يف املتغيــرات التــي مت اختيارهــا 
كأســاس للتصنيــف، وهــذه املتغيــرات الرئيســة هــي ١- البنيــة 
)fabric(: ونعنــي بهــا خصائــص العجينــة الفخاريــة ومكوناتهــا 

مــن شــوائب وملمــس وصالبــة ودرجــة احلــرق 2- املعاجلــة 
الســطحية ٣- تقنيــة الصناعــة والتشــكيل، ثــم اإلشــارة لعالقــة 
كالشــكل  األخــرى  اجلانبيــة  باملتغيــرات  املتغيــرات   هــذه 
فــرزه  مت  فقــد  اخلــزف  أمــا  وجودهمــا،  عنــد  والزخــرف 
وتصنيفــه أوليــاً اعتمــاداً علــى تقنيــة التزجيــج املســتخدمة فيــه 

ومصدرهــا.   

أظهــرت أعمــال التنقيبــات األثريــة مــن املعثــورات الدقيقــة 
الفخــار واخلــزف منهــا 89  مــا مجموعــه ١١7 قطعــة مــن 
قطعــة )76%( مــن الفخــار غيــر املطلــي و 28 قطعــة )%24( 
مــن الفخــار املطلــي، باإلضافــة الــى عــدد قليــل مــن املعثــورات 

األثريــة األخــرى.     

تصنيف أولي للفخار واخلزف:  
عثــر علــى عــدد قليــل مــن الكســر الفخاريــة واخلزفيــة يف 
وحــدات التنقيــب، كمــا عثــر علــى عــدد محــدود مــن األوانــي 
الكاملــة وشــبه الكاملــة. وقــد صنفــت هــذه املجموعــة إلــى 

نوعــن رئيســن كمــا يلــي:

الفخار العادي )غير املزجج(.. ١
اخلزف )الفخار املزجج(. 2. 

أ- تصنيف الفخار العادي )غير املزجج(:

يف  العاديــة  الفخاريــة  الكســر  مــن  محــدود  عــدد  اكتشــف 
مربعــات التنقيــب وصنفــت اعتمــاداً علــى متغيــر لــون العجينــة 
ومعاجلــة الســطح مــع إشــارة لنعومــة أو خشــونة العجينــة إلــى 

ــواع: ــة أن ثالث

الفخار اخلشن:. ١
هــذا النــوع مــن الفخــار أقــل شــيوعاً ويتســم بصناعتــه اليدويــة 
األســود.  واللــون  الداكــن  البنــي  بــن  يتــراوح  الــذي  ولونــه 
وعجينتــه خشــنة جــداً وســميكة يف أغلــب األحيــان، وتكثــر فيها 
الشــوائب اجليريــة والبازلتيــة، وحرقهــا منخفــض، والســطوح 
اخلارجيــة والداخليــة ذات متليــس ذاتــي رطــب، وتتمثــل معظــم 
األوانــي مــن قــدور وأكــواب صغيــرة احلجــم وزبديــات )اللوحــة 
الغالبيــة العظمــى مــن كســر هــذا  اللوحــة ٣.١0و(،  ٣.5أ، 

التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية )املوسم األول ١4٣5هـ/20١4م(
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النــوع مــن الفخــار عثــر عليــه يف مربــع AA14، ظاهــرة 7، 
ــدر فخــاري  ــوع مــن الفخــار ق ــذا الن ــزة له ــاذج املمي ومــن النم
ســجل برقــم ١4 ف١، عثــر عليــه مبربــع S12، الظاهــرة 5، 
وهــو محلــي ويــدوي الصنــع وخشــن وســميك اجلــدران وخــاٍل 
اللوحــة ٣.١١أ(. وعجينــة  )اللوحــة ٣.6ب،  الزخــارف  مــن 
اإلنــاء تضــم شــوائب مــن الكلــس والرمل وكســر البازلــت واملواد 
العضويــة كالتــن، وللقــدر حافــة عموديــة بســيطة ويتســع بدنــه 
جتــاه القاعــدة املســطحة الشــكل، والســطح اخلارجــي للقــدر 

ــار االســتخدام الواضحــة يف شــكل لطــخ ســوداء. عليــه آث

الفخار املتوسط اخلشونة: . ٢
ــه متوســطة  ــة، عجينت ــي الصنع ــوع مــن الفخــار دوالب هــذا الن
ــة  ــون ســطوحها الداخلي ــراوح ل ــدة احلــرق، يت اخلشــونة، وجي
واخلارجيــة بــن الرمــادي املخضــر واللــون القرنفلــي الباهــت، 
بينمــا تتــرواح ألــوان عجائنهــا بــن الرمــادي املخضــر والبنــي 
والبازلــت  الكلــس  مــن  شــوائب  العجينــة  وتضــم  الباهــت، 
وتخلــو مــن الشــوائب العضويــة. ويتــراوح ســماكة جدرانهــا 
بــن 2 و4 ســم، والســطوح الداخليــة واخلارجيــة ألوانــي هــذا 
النمــط الفخــاري ذات متليــس ذاتــي رطــب، ومعظــم الكســر 
تعــود ألواٍن صغيــرة أو متوســطة احلجــم مثــل األباريــق، بعــض 
كســر هــذا الفخــار عليهــا زخــارف محــززة غائــرة علــى أكتافهــا 
وقــرب حوافهــا. ومــن النمــاذج املميــزة لهــذا النــوع مــن الفخــار 
الكســرة املســجلة برقــم )١٣ ف١( مــن مربــع S١١، ظاهــرة 4، 
وهــي جــزء مــن بــدن إبريــق ورقبتــه، كمثــري الشــكل وعليــه 
بقايــا مقبــض وزخــارف هندســية محــززة علــى الرقبــة وأعلــى 

الكتــف )اللوحــة ٣.١١ب، اللوحــة ٣.6ج(.   

الفخار الناعم:. ٣
تتمثــل نوعيــة هــذا الفخــار يف مجموعــة قليلــة مــن الكســر 
بيضــاء مائلــة لالصفــرار،  الفخاريــة ذات عجينــة وســطوح 
ناعمــة، جيــدة احلــرق وصلبــة، تخلــو مــن الشــوائب املضافــة، 
إلــى ١ ملــم.  ورقيقــة اجلــدران، إذ تصــل ســماكتها أحيانــاً 
والســطوح اخلارجيــة والداخليــة ذات متليــس ذاتــي رطــب. 
وهــو دوالبــي الصنعــة ومعظــم كســره مزخرفــة بالتحزيــز أو 
ــن اخلطــوط  ــراوح ب ــة  تت ــب يف أشــكال مختلف ــارز بالقال بالب
الهندســية املســتقيمة واملتموجــة والدائريــة )اللوحــة ٣.١١ج(. 
وأغلــب الكســر الفخاريــة التــي عثــر عليهــا عبــارة عــن حــواف 

وأبــدان وقواعــد ومقابــض ألواٍن صغيــرة ناعمــة كاألباريــق 
واألكــواب والزبديــات واألطبــاق. 

مــن النمــاذج املميــزة لهــذا النمــط مــن الفخــار ثــالث كســر 
مــن مزهريــة صغيــرة شــبه كاملــة ذات عجينــة بيضــاء ناعمــة 
وخاليــة مــن الشــوائب، لآلنيــة حافــة متتــد قلياًل للداخل وشــفة 
ــى وتتســع جتــاه القاعــدة ذات  مســطحة وفوهــة تضيــق لألعل
الشــكل املســطح  )flat(، اآلنيــة مزخرفــة بشــريطن غائريــن 
هندســين وعريضــن قــرب القاعــدة )اللوحــة ٣.١١د، اللوحــة 
٣.7د(. هــذه اآلنيــة عثــر عليهــا يف مربــع T11، وســجلت برقــم 

١5 ف ١.   

ــى العصــر  ــه اســتمر حت وهــذا الفخــار ساســاني األصــل ولكن
اإلســالمي املبكــر، وقــد وجــد هــذا النــوع يف أغلــب املواقــع 
اإلســالمية يف اململكــة خاصــة يف موقعــي الربــذة واملابيــات، 
ويرجعــه بعــض الباحثــن للفتــرة مــا بــن القــرن الثانــي والرابــع 
للهجــرة/ الثامــن إلــى العاشــر امليــالدي )الدائــرة اإلعالميــة، 

اآلثــار، ج١، ص 288 (.

ب- تصنيف اخلزف:

صنفــت   التزجيــج  وألــوان  الكســر  أشــكال  علــى  اعتمــاداً 
التاليــة: األنــواع  إلــى  اخلزفيــة  الكســر  مجموعــة 

 ١- اخلزف القلوي األزرق- األخضر
)اللوحة ٣.7هـ، ٣.8أ(: 

اللونــن  بــن  لونهــا  يتــراوح  النــوع  لهــذا  اخلزفيــة  الكســر 
األخضــر واألزرق، وعجينتهــا يف أغلــب األحيــان ناعمــة وصلبــة 
وذات لــون أصفــر برتقالــي، ومعظــم الكســر مــن أبــدان جلــرار 
مضافــة  بــارزة  بزخــارف  مزخرفــة  احلجــم  كبيــرة  تخزيــن 
علــى شــكل شــرائط مســتقيمة أو متموجــة ومحــالة بأقــراص 
ومعظــم  الهندســية،  الزخــارف  مــن  أخــرى  وأنــواع  ســميكة 
  .AA14 الكســر اخلزفيــة مــن هــذا النــوع عثــر عليهــا يف مربــع

األخضــر  )اللــون  اللــون  األحــادي  القلــوي  املزجــج  للخــزف 
العالــم اإلســالمي، إذ عرفــت  انتشــار واســع يف  أو األزرق( 
ــل ظهــور اإلســالم خاصــة  ــه يف العصــر الساســاني قب صناعت
يف بــالد فــارس، وقــد درج علــى تأريخــه إلــى الفتــرة الواقعــة 

مــا بــن القــرن الثالــث والقــرن الثامــن الهجــري. 

وقــد عثــر علــى هــذا النــوع مــن اخلــزف يف العديــد مــن املواقــع 
األثريــة يف اململكــة؛ فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر كشــف 
الغربــي  الشــمال  يف  واجلــار  وامللقطــة  احلــوراء  مواقــع  يف 
مــن اململكــة عــن كســر خزفيــة ذات لــون أخضــر وأزرق تعــود 
للفتــرة العباســية والفاطميــة)29(، كمــا عثــر علــى هــذه الكســر 
اخلزفيــة أيضــاً يف موقــع املابيــات، وقــد أرخــت للفتــرة مــا بــن 
القرنــن الثانــي والثالــث الهجريــن)٣0(، كمــا كشــف عــن كميــات 
مــن النــوع نفســه يف موقــع الربــذة)٣١( ويف جنــران)٣2( ومنطقــة 

ــر)٣4(.  جــازان)٣٣( وموقعــي الســرين وعث

2- اخلزف القصديري األبيض: 
هــذا النــوع مــن أكثــر األنــواع انتشــاراً يف املوقــع وطبقاتــه 
كمــا يظهــر يف التقريــر الســابق الــذي نشــر عــن املوقــع)٣5(. 
ويتميــز بعجينــة صفــراء برتقاليــة ذات ملمــس ناعــم وجــدران 
ــو مــن الزخــارف ومغطــاة  متوســطة الســماكة وســطوحها تخل

ــكل؛ مرســي،  ــم، محمــد؛ الطلحــي، ضيــف اهلل؛ جليمــور، ماي البراهي  29
ــع  ــة يف موق ــج االستكشــافات األثري ــي عــن نتائ ــر مبدئ جمــال. »تقري
املابيــات اإلســالمي: املوســم األول  ١404هـــ/١984م، أطــالل، ع9، 

الريــاض، وكالــة اآلثــار واملتاحــف، ١405هـــ/١985م، ١١٣-١2٣.
املرجع السابق، ص 78-7١.   ٣0

الراشــد، ســعد بــن عبدالعزيــز، الربــذة، صــورة للحضــارة اإلســالمية   ٣١
املبكــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، جامعــة امللــك ســعود، 

١406هـــ/١986م، ص ١04-١05. 
زارينــس، جوريــس؛ كبــاوي، عبدالرحمــن؛ مــراد، عبداجلــواد؛ رشــاد،   ٣2
ســيد، »تقريــر مبدئــي عــن مســح وتنقيــب جنــران /  األخــدود يف عــام 
١402هـــ/١982م«، أطــالل، ع 7، الريــاض، وكالــة اآلثــار واملتاحــف، 

١40٣هـــ/١98٣م، ص ٣9-2١. 
ــداهلل؛ الشــارخ،  ــن عب ــة ب ــة، خليف ــر؛ اخلليف ــن عم ــد ب الزيلعــي، أحم  ٣٣
بــن  شــكر  ســالم؛  بــن  عبــداهلل  الزهرانــي،  محمــد؛  بــن  عبــداهلل 
جاســم، آثــار منطقــة جــازان، سلســلة آثــار اململكــة العربيــة الســعودية، 
١42٣هـــ/200٣م١02-١0٣،١١0. واملتاحــف،  اآلثــار  وكالــة  الريــاض، 

الثنيــان، محمــد بــن عبدالرحمــن راشــد،  فخــار وخــزف مراســي   ٣4
الســهل التهامــي الســاحلي يف اململكــة العربيــة الســعودية )عينــات 
مــن امللتقطــات الســطحية ملواقــع الســرين، وعليــب )حمدانــة(، وحلــي، 
وعثــر، والشــرجة(، دراســة أثريــة فنيــة، جامعــة امللــك ســعود، عمــادة 
البحــث العلمــي، مركــز بحــوث كليــة اآلداب، 2006م، ص ١72-١75.

احلــواس، فهــد؛ هاشــم، الســيد أنيــس؛ الشــمري، جهــز؛ العتيبــي،   ٣5
عجــب؛ املوســى، ماهــر؛ الرويســان، ســعد؛ اخلليــل، عبــداهلل، تقريــر 
أولــي عــن اعمــال التنقيبــات األثريــة مبدينــة فيــد التاريخيــة مبنطقــة 
أطــالل، ع20، ص ٣١-5٣،  األول ١427هـــ/2006م،  املوســم  حائــل 

١4٣١هـــ/20١0م. 

اخلزفيــة  الكســر  وأغلــب  أبيــض،  بتزجيــج قصديــري  كليــاً 
لهــذا النــوع تعــود جلــرار أو أباريــق متوســطة احلجــم وأطبــاق 
وزبديــات. ويف هــذا املوســم عثــر علــى كســرة واحــدة فقــط مــن 

ــع AA14، ظاهــرة 6.  ــوع يف مرب هــذا الن

ويعــد هــذا النــوع مــن اخلــزف مــن الصناعــات اخلزفيــة املبكــرة 
إذ يعــود إلــى أواخــر القــرن الثامــن وأوائــل القــرن التاســع 
امليــالدي)٣6(، ويوجــد هــذا النــوع بكثــرة يف املواقــع األثريــة 
اإلســالمية يف اململكــة فقــد عثــر عليــه علــى ســبيل املثــال 
يف الربــذة، درب زبيــدة ومحطــات طريقــي احلــج الشــامي 
واملصــري، كمــا عثــر علــى هــذا النــوع يف ســامراء بالعــراق)٣7(، 
ويف  مصــر،  يف  والفســطاط  ســوريا،  يف  واملينــا  الرقــة  ويف 
إيــران مثــل: سوســة، ونيســابور)٣8(، وســيراف(٣9(  مواقــع يف 

وجورجــان)40(.  

تأريــخ املوقــع وتوزيعــات الفخــار واخلــزف يف ظواهــر 
ووحداتــه:  التنقيــب 

متــت يف هــذه الدراســة امليدانيــة التمهيديــة مالحظــة انتشــار 
ســويات  يف  واخلــزف  الفخــار  مــن  بعينهــا  أنــواع  وتوزيــع 
تأريخــاً  املرافقــة  واملعثــورات  الفخــار  لتأريــخ  املوقــع وذلــك 
املالحظــات  وتشــير  باملوقــع،  االســتيطان  وبالتالــي  نســبياً 
األوليــة لكســر الفخــار واخلــزف اإلســالمي املعروفــة التأريــخ 

36 Fehervari, G., Islamic Pottery, A 
Comprehensive Study Based on the Barlow 
Collection, London, 1973, p:40.

٣7  زرة ، فريدريــش وايرنســت هرتســفلد، تنقيبــات  ســامراء، 
اجلــزء الثانــي، فخاريــات ســامراء املزججــة، ترجمــة علــي 
العامــة لآلثــار والتــراث،  بغــداد، املؤسســة  يحيــى منصــور، 

ص:54.     ١985م، 
38 Whitehouse, D., “Excavation at Siraf”, Iran, 

vol. VI, 1968, pp. 1-22, vol. X, 1972, pp. 63-
87.

39 Fehervari 1973, Ibid: 40 
40 Kiani, M. Y., “Recent Excavation in Jurjan”, 

in The Art of Iran and Anatolia, from the 11th 
to the 13th Century A. D. (Percival David 
Foundation of Chinese Art), Bloomsbury 
1974, pp. 126-133.

التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية )املوسم األول ١4٣5هـ/20١4م(
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الســتيطان مبوقــع فيــد ميتــد مــن القــرن الثامــن امليــالدي إلــى 
مطلــع القــرن الثانــي عشــر امليــالدي، ومتثــل الكســر الفخاريــة 
الناعمــة الرقيقــة اجلــدران الساســانية األصــل، واخلزفيــة 
أيضــاً  األصــل  والساســانية  األخضــر   - األزرق  اللــون  ذات 
والتــي وجــدت يف الطبقــات الســفلى باملوقــع دليــاًل لالســتيطان 
املبكــر يف تلــك املنطقــة مــن موقــع فيــد خــالل القــرن الثامــن 

امليــالدي. 

األدوات احلجرية: 

تشــكل املعثــورات احلجريــة رغــم قلتهــا ثانــي أكبــر عــدد مــن 
القطــع األثريــة التــي عثــر عليهــا يف هــذا املوســم. وميكــن 

تصنيــف هــذه األدوات حســب وظائفهــا كمــا يلــي:

رحــي لســحن وجــرش احلبــوب ، وهــذه كبيــرة احلجــم . ١
ذات أشــكال دائريــة أو شــبه دائريــة، أغلبهــا مــن حجــر 
البازلــت األســود الصلــد ذي التجاويــف )حجــارة احلــرة 
التــي تغطــي املنطقــة( والقليــل منهــا من احلجر الرســوبي 
الرملــي )اللوحــة ٣.١١هـــ، اللوحــة ٣.8ب(؛ معظــم هــذه 
األدوات بهــا ثقــب نافــذ يف وســطها )األجــزاء العلويــة 
ــار جتصيــص، بينمــا بعضهــا عليهــا  مــن الرحــي( مــع آث
آثــار جتويــف غيــر نافــذ )وتشــكل األجــزاء الســفلية مــن 
الرحــي(، القليــل مــن هــذه األدوات بيضاويــة الشــكل 
هــذه  وتعكــس  االســتخدام،   أثــر  مــن  امللمــس  ناعمــة 
األدوات جانبــاً مــن النشــاطات املعيشــية التــي ســادت يف 

تلــك املنطقــة مــن املوقــع.

عــدة أحجــار صغيــرة كرويــة )اللوحــة ٣.١١و، اللوحــة . 2
٣.8ج( أو بيضاويــة الشــكل، مــن حجــر البازلــت الصلــد 
أو اجلرانيــت أو احلجــر الرســوبي الرملــي، بعــض هــذه 
أثــر  مــن  رمبــا  ملســاء  ناعمــة  أســطح  ذات  األدوات 
االســتخدام، ونعتقــد بــان هــذه األدوات رمبــا اســتخدمت 

ــا شــابهها.  ــوب وم أيضــاً لســحن وجــرش احلب

قطعتــان مــن احلجــر الصابونــي األســود اللــون والناعــم . ٣
امللمــس: القطعــة األولــى منهمــا جــزء مــن حافــة إنــاء 
X11، ظاهــرة 4.  وبدنــه، عثــر عليهــا مبربــع  ضحــل 

حافــة اإلنــاء عاموديــة بســيطة ذات شــفة مدببــة، ببــدن 
والقطعــة  قــدمي،  لترميــم  يشــير  نافــذ  ثقــب  الكســرة 
الثانيــة عبــارة عــن جــزء مــن بــدن قــدر وقاعدتــه لــه 
مقبــض عرضــي قــرب القاعــدة )اللوحــة ٣.١2أ، اللوحــة 
اخلارجــي  ســطحها  علــى  مزخرفــة  القطعــة  ٣.8د(، 
بحــزوز هندســية طوليــة غائــرة، ببــدن القطعــة ثقبــان 

يشــيران لترميــم قــدمي.  

ــا الشــكل وبــكل منهمــا ثقبــان نافــذان . 4 ــا غــزل دائريت درت
وأطرافهمــا متآكلــة رمبــا مــن أثــر االســتخدام، وقــد عثــر 
عليهمــا يف مربــع AB14 ، ظاهــرة 4: القطعــة األولــى 
مــن احلجــر اجليــري األبيــض )اللوحــة ٣.١2ب، اللوحــة 
البازلــت  حجــر  مــن  الثانيــة  القطعــة  بينمــا  ٣.8هـــ( 

األســود )اللوحــة ٣.١2ج، اللوحــة ٣.8و(. 

الرمــادي . 5 األردواز  حجــر  مــن  الشــكل  مســتطيلة  اداة 
عليهــا  عثــر  ٣.9أ(،  اللوحــة  ٣.١2د،  )اللوحــة  اللــون 
مبربــع T11 ظاهــرة 2، بأحــد طــريف األداة ثقــب نافــذ، 
ويشــير ســطحا القطعــة الناعمــا امللمــس بــأن هــذه األداة 

رمبــا اســتخدمت كمســن.     

األدوات املعدنية:

املعدنيــة . 6 األدوات  مــن  جــداً  قليــل  عــدد  علــى  عثــر 
الصــدأة مــن احلديــد والبرونــز، وقــد شــملت األدوات 
احلديديــة رأســي ســهم: أحدهمــا عثــر عليــه مبربــع 
 5 ظاهــرة   ،S12 مبربــع  واآلخــر   5 ظاهــرة   ،AB14
أيضــاً، الســهمان متشــابهان يف الشــكل إذ لــكل منهمــا 
طــرف حــاد مســتدق وبــدن منتفــخ يف الوســط )اللوحــة 

٣.9ب(. اللوحــة  ٣.١2هـــ، 

وضمــن القطــع املعدنيــة عثــر علــى عــدد قليــل مــن الكســر 
ســليمتن  أداتــن  املجموعــة  هــذه  وقــد ضمــت  البرونزيــة، 
ملتقطــان ســطحيان.  وهمــا  اللــون  أخضــر  يعلوهمــا صــدأ 
إحــدى األداتــن شــكلت علــى هيئــة ورقــة نبــات، مزخرفــة 
عــى ســطحها العلــوي بحــزوز ونقــاط هندســية غائــرة )اللوحــة 
٣.١2و، اللوحــة ٣.9ج( بينمــا ظهرهــا خــاٍل مــن الزخــارف. 
واألداة الثانيــة عبــارة عــن خــامت حلقــي الشــكل وتفاصيلــه غيــر 

واضحــة مــن أثــر الصــدأ الــذي يعلــوه )اللوحــة ٣.١٣أ، اللوحــة 
٣.9د(.     

األدوات الزجاجية: 

تضــم هــذه املجموعــة عــدداً قليــاًل مــن الكســر الزجاجيــة . 7
امللونــة وشــبه املعتمــة، ومــن أبــرز القطــع الزجاجيــة التــي 
عثــر عليهــا قطعــة معتمــة مــن بــدن إنــاء كبيــرذات لــون 
بنــي داكــن، مغطــاة فيمــا يبــدو بطبقــة كمــخ اكتســبتها 
باملوقــع  فيــه  ســقطت  الــذي  محيطهــا  مــن  القطعــة 
 ،W11 مبربــع   ٣.9هـــ(  اللوحــة  ٣.١٣ب،  )اللوحــة 
ظاهــرة 7، أمــا األداة الثانيــة فهــي عبــارة عــن خــرزة 
بدوائــر  ومزخرفــة  نافــذ  ثقــب  بهــا  الشــكل  بيضاويــة 
ــون )اللوحــة  ــض الل ــآكل أبي هندســية محــززة وطــالء مت
 V12 ٣.١٣ج، اللوحــة ٣.9و(. وقــد عثــر عليهــا مبربــع

، ظاهــرة ٣. 

ــا  ــة وعامــة يف طبيعته ــة أولي ورغــم أن هــذه الدراســة امليداني
فإنهــا وفــرت معلومــات عــن أنــواع الفخــار واخلــزف واملعثورات 
األخــرى املرافقــة لهــا خــالل فتــرة اســتيطان مــا يعــرف بحصــن 

فيــد األثــري واملنطقــة املجــاورة لــه، مبوقــع فيــد.

خامسًا: النتائج:
يف . ١ بشــري  لوجــود  دليــل  وأقــدم  أول  عــن  الكشــفت 

ــة العصــر احلجــري القــدمي األســفل  ــود حلقب ــع يع املوق
ــدوي  ــاًل يف فــأس ي ــه األشــولية املتأخــرة متمث يف مرحلت

أشــولي رمبــا يــؤرخ لنحــو ربــع مليــون ســنة مضــت.

لهــذا . 2 األثريــة  التنقيبــات  أعمــال  خــالل  مــن  لوحــظ 
مجموعتــن  وجــود  املســتهدفة  املنطقــة  يف  املوســم 
مــن املبانــي املعماريــة األولــى مبحــاذاة ســور احلصــن 
الســور اخلارجــي يفصــل  والثانيــة مبحــاذاة  الداخلــي 

طريــق.   بينهمــا 

الكشــف عــن مــا مجموعــه خمــس وحــدات معماريــة . ٣
متكاملــة  وحــدات  تشــكل  الثانيــة  املجموعــة  ضمــن 

اخلدميــة. واملرافــق  الغــرف  مختلــف  علــى  حتتــوي 

الكشــف عــن الطريــق الــذي يفصــل بــن املجموعتــن مــع . 4
بيــان بأنــه يخــدم املجموعــة الثانيــة فقــط، أمــا املجموعــة 
األولــى فيتــم خدمتهــا بطريــق آخــر ميــر مبحــاذاة الســور 

الداخلي.

مــن . 5 عنــه  الكشــف  مت  مــا  خــالل  مــن  القــول  ميكــن 
ــى األرجــح  ــأن هــذه الوحــدات عل ــة ب تفصيــالت معماري
ــا اســتخدم  ــون بعضه ــد يك ــاٍن مســتقلة ق ــارة عــن مب عب
كســكن خلــدم احلصــن أو ضيوفــه كمــا أن بعضهــا يبــدو 

أنــه اســتخدم كأماكــن للتخزيــن. 

املجموعتــن . 6 بــن  يفصــل  الــذي  الطريــق  ألن  نظــراً 
املعماريتــن كان يخــدم املجموعــة الســكنية فقــط ولــم 
يخــدم املجموعــة األولــى، حيــث كان يتــم خدمتهــا بطريــق 
آخــر مبحــاذاة الســور الداخلــي، بالتالــي فإنــه مــن املتوقــع 
لــكل مجموعــة معماريــة لهــا وظيفــة تختلــف عــن  أن 

االخــرى. 

لوحــظ مــن خــالل أعمــال التنقيبــات لهــذا املوســم وجــود . 7
مرحلتــن معماريتــن ضمــن املنطقــة الســكنية: متثلــت 
األولــى بالوحــدات الســكنية ومــا مت الكشــف عنــه مــن 
ــد  ــة بجــدار وحي ــة مرتبطــة بهــا، والثاني عناصــر معماري
أساســات  حتــت   )U11( رقــم  املربــع  يف  عليــه  عثــر 

الوحــدة الســكنية.

العثــور علــى بعــض األثــار املعماريــة التــي قــد تــدل علــى . 8
وجــود طــرز معماريــة جديــدة تتمثــل بعــدد مــن األعمــدة 
احلجريــة والقطــع احلجريــة األخــرى املتناثــرة التــي قــد 

يرتكــز عليهــا عقــود مقوســة. 

الكشــف عمــا تبقــى مــن ســور احلصــن الداخلــي اجلنوبي . 9
بطرفــه الشــرقي وبطــول حوالــي 22م، حيــث عثــر علــى 
ــى شــكل ¾  برجــن أحدهمــا نصــف دائــري والثانــي عل
ــة الشــرقية مــن الســور  ــة اجلنوبي ــرة يشــكل الزاوي الدائ

الداخلــي.

ــواع خــزف . ١0 ــة أن بعــض أن ــرت هــذه الدراســة األولي أظه

التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية )املوسم األول ١4٣5هـ/20١4م(
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وفخــار فيــد تنتمــي إلــى  ثــالث مجموعــات رئيســة هــي:  
مجموعــة الفخــار اإلســالمي النمطــي املعــروف بانتشــاره 
علــى  املجموعــة  هــذه  وميثــل  اإلســالمي،  العالــم  يف 
ســبيل املثــال الفخــار األبيــض الرقيــق واخلــزف القلــوي 
األحــادي اللــون، ومجموعــة اخلــزف النمطــي املقلــد مثــل 
اخلــزف القصديــري، ومجموعــة الفخــار احمللــي التــي 
مت تشــكيلها يف املوقــع أو مت جلبهــا مــن مراكــز صناعيــة 
محليــة. ومــن أبــرز هــذه األنــواع هــو الفخــار العــادي 
والــذي ميكــن أن نســتثني منــه الفخــار األبيــض الرقيــق 

والــذي رمبــا جلــب مــن ســامراء.

التــي . ١١ تشــير املجموعــات الفخاريــة واخلزفيــة القليلــة 
عثــر عليهــا يف هــذا املوســم إلــى  وجــود عالقــة جتاريــة 
العالــم  حواضــر  مــن  حولهــا  ومــا  فيــد  بــن  وتفاعــل 

اإلســالمي. 

 املراجع:
علــي، . ١ بــن  عبدالرحمــن  الفــرج  أبــو  اجلــوزي،  ابــن 

حتقيــق  األماكــن،  أشــرف  إلــى  الســاكن  العــزم  مثيــر 
مــرزوق  علــي إبراهيــم، ج١، ط١، الريــاض، دار الرايــة، 

١4١5هـــ/١995م. 

ابــن بطوطــة، محمــد بــن عبــداهلل، حتفــة النظــار يف . 2
األســفار. وعجائــب  االمصــار  غرائــب 

األندلســي، . ٣ الكنانــي  أحمــد  بــن  محمــد  جبيــر،  ابــن 
ــروت، دار  ــات األســفار«، بي ــار عــن اتفاق ــرة باإلخب »تذك

١٣99هـــ/١979م.  بيــروت، 

اخلراســاني، . 4 عبــداهلل  بــن  اهلل  عبيــد  خرداذبــه،  ابــن 
١889م. ليــدن  واملمالــك،  املســالك 

ابــن رســتة، أبــو علــي أحمــد بــن عمــر، األعــالق النفيســة، . 5
العلميــة  الكتــب  دار  ط١،  املنصــور  خليــل  حتقيــق 

١4١9هـــ/١998م.

اإلدريســي، محمــد بــن محمــد بــن عبيــد اهلل بــن علــي، . 6

نزهــة املشــتاق يف اختــراق اآلفــاق، ج١، القاهــرة، مكتبــة 
ــة، )ب.ت(. الثقافــة الديني

محمــد . 7 بــن  إبراهيــم  إســحاق  ابــن  اإلصطخــري، 
جابــر  محمــد  حتقيــق  واملمالــك،  املســالك  الفارســي، 
ــة  ــال، اجلمهوري عبدالعــال، مراجعــة محمــد شــفيق غرب
القومــي،  واإلرشــاد  الثقافــة  وزارة  املتحــدة،  العربيــة 

١٣8١هـــ/١96١م.

جليمــور، . 8 اهلل؛  ضيــف  الطلحــي،  محمــد؛  البراهيــم، 
نتائــج  عــن  مبدئــي  »تقريــر  جمــال.  مرســي،  مايــكل؛ 
االستكشــافات األثريــة يف موقــع املابيــات اإلســالمي: 
املوســم األول  ١404هـــ/١984م، أطــالل، ع 9، الريــاض، 
.١2١١٣-٣ ١405هـــ/١985م،  واملتاحــف،  اآلثــار  وكالــة 

البغــدادي، عبــد املؤمــن بــن عبداحلــق، مراصــد االطــالع . 9
محمــد  علــى  والبقــاع، حتقيــق  األمكنــة  أســماء  علــى 
الباجــي،ج٣، ط١، بيــروت، دار املعرفــة، ١٣7٣هـــ/١954م.

البكــري، عبــداهلل بــن عبدالعزيــز البكــري األندلســي، . ١0
معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــالد واملواضــع، حتقيــق 
مصطفــى الســقا، القاهــرة، ج٣، مطبعــة جلنــة التأليــف 

والترجمــة والنشــر، ١٣68هـــ/١949م. 

 الثنيــان، محمــد بــن عبدالرحمــن راشــد، فخــار وخــزف ١١. 
ــة  مراســي الســهل التهامــي الســاحلي يف اململكــة العربي
ملواقــع  الســطحية  امللتقطــات  مــن  )عينــات  الســعودية 
الســرين، وعليــب )حمدانــة(، وحلــي، وعثــر، والشــرجة(، 
دراســة أثريــة فنيــة، جامعــة امللــك ســعود، عمــادة البحــث 

ــة اآلداب، 2006م. العلمــي، مركــز بحــوث كلي

احلمــوي، ياقــوت بــن عبــداهلل الرومــي البغــدادي، معجــم . ١2
البلــدان، املجلــد األول، بيــروت، دار صــادر، )ب.ت(.

احلمــوي، ياقــوت بــن عبــداهلل الرومــي البغــدادي، معجــم . ١٣
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احلــواس، فهــد؛ هاشــم، الســيد أنيــس؛ الشــمري، جهــز؛ . ١4
ســعد؛  الرويســان،  ماهــر؛  املوســى،  عجــب؛  العتيبــي، 
ــات  ــال التنقيب ــي عــن أعم ــر أول ــداهلل، تقري ــل، عب اخللي
ــل املوســم  ــة مبنطقــة حائ ــد التاريخي ــة في ــة مبدين األثري
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الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  املبكــرة  اإلســالمية 
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2006م. / ١427هـــ

الزيلعــي، أحمــد بــن عمــر؛ اخلليفــة، خليفــة بــن عبــداهلل؛ . 22
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١420هـــ/2000م.
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لبنــان، بيــروت، مكتبــة احليــاة ، ١992م.

اليعقوبــي، أحمــد بــن يعقــوب بــن جعفــر بــن واضــح،  . 27
كتــاب البلــدان، )طبــع مــع كتــاب األعــالق النفســية البــن 

رســتة(، ليــدن، ١89١م. 

الهمدانــي، احلســن بــن أحمــد بــن يعقــوب، صفــة جزيــرة . 28
احلوالــي،  األكــوع  علــي  بــن  محمــد  حتقيــق  العــرب، 
والنشــر،  والترجمــة  للبحــث  اليمامــة  دار  الريــاض، 

)ب.ت(. 

لــدروب . 29 اجلغرافيــة  املالمــح  عبداملجيــد،  ســيد  بكــر، 
١40١هـــ/١98١م. تهامــة،  دار  جــدة،  ط١،  احلجيــج، 

العمــارة اإلســالمية فكــر . ٣0 توفيــق، أحمــد عبداجلــواد، 
)د.ت(.       املصريــة،  األجنلــو  مكتبــة  القاهــرة،  وحضــارة، 

مــراد، . ٣١ عبدالرحمــن؛  كبــاوي،  جوريــس؛  زارينــس، 
عبداجلــواد؛ رشــاد، ســيد، »تقريــر مبدئــي عــن مســح 
وتنقيــب جنــران /  األخــدود يف عــام ١402هـــ/١982م«، 
واملتاحــف،  اآلثــار  وكالــة  الريــاض،   ،7 ع  أطــالل، 

 .٣9-2١ ١40٣هـــ/١98٣م، 

التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية )املوسم األول ١4٣5هـ/20١4م(
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مصـــر . ٣٣ يف  العربيـــة  العمـــارة  فريـــد،  شـــافعي، 
املصريـــة  الهيئـــة  الـــوالة،  اإلســـالمية،املجلد١، عصـــر 

العامة للتأليف والنشر ١970م.  
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لبنــان، بيــروت، دار العلــم للماليــن، ١976م.

الكتابــة، حتقيــق . ٣5 وصفــة  اخلــراج  جعفــر،  بــن  قدامــة 
ــب  ــة الطال ــة املكرمــة، مكتب ــل الرفاعــي، مك طــالل جمي

١407هـــ/١987م. اجلامعــي، 

القــدمي، مجلــة . ٣6 العراقــي  مــوزل، طريــق احلــج  لويــس 
ــاض، دار اليمامــة،  ــر، الري ــث أكتوب ــد الثال ــرب، املجل الع

١972م. 

الهجــري/. ٣7 الرابــع  القــرن  يف  )عــاش  مجهــول  مؤلــف 
العاشــر امليــالدي وألــف كتابــه عــام ٣72هـــ( حــدود العالم 
مــن املشــرق إلــى املغــرب، حتقيــق يوســف الهــادي ط١ 

الــدار الثقافيــة للنشــر-القاهرة ١4١9هـــ/١999م.

وزيــري، يحيــى، العمــارة اإلســالمية والبيئــة، الكويــت، . ٣8
عالــم املعرفــة، ١990م.

٣9. Allan, James W., Islamic Ceramics. (Oxford 
University: Ashmolean Museum, 1991)

40. Fehervari, G., Islamic Pottery, A Comprehen-
sive Study Based on the Barlow Collection, 
London, 1973.

4١. Kiani, M. Y., “Recent Excavation in Jurjan”, 
in The Art of Iran and Anatolia, from the 
11th to the 13th Century A. D. (Percival Da-
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تواصلــت األعمــال امليدانيــة يف موقــع جــرش مبنطقــة عســير 
عامــي  خــالل  نفــذا  اللذيــن  والســابع  الســادس  للموســمن 
١4٣6/١4٣5هـــ، والرتبــاط األعمــال املنفــذة مبواقــع العمــل 
الســابقة فقــد اســتمر العمــل خــالل هذيــن املوســمن بالكشــف 

ــد مــن املربعــات يف املوقــع.  عــن مزي

أهداف العمل امليداني يف املوقع هذا املوسم:

جــاءت النتائــج التــي ظهــرت خــالل املوســم اخلامــس يف موقــع 
ــد مــن  جــرش مشــجعة، واســتمر العمــل يف الكشــف عــن مزي
ــه عــن  ــذي كشــف في ــل ال ــوب الت ــى جن ــع إل ــي تق ــات الت املربع
مســجد كبيــر يعلــو مســجداً آخــر أســفل منــه وذلــك خــالل  

املواســم الســابقة.  )اللوحــة 4.4أ( 

وجــاءت االعمــال يف هــذا املوســم لتحقيــق عــدد مــن األهــداف 
ومنها:

الكشــف عــن مزيــد مــن املعلومــات عــن املوقــع مــن خــالل   .١
مت  الــذي  التــل  يف  األثريــة  التنقيبــات  يف  االســتمرار 
الكشــف عــن أجــزاء كبيــرة منــه يف املواســم الســابقة.

الزيــارات  الســتقبال  مهيئــاً  ليصبــح  املوقــع  تأهيــل   .2
خــالل: مــن  وذلــك  والســياحية  الرســمية 

كشــف أعمــدة املســجد املتبقيــة الــذي كشــف عنــه أ. 
ــة أساســات القواعــد ورفــع  يف املوســم الســابق وتقوي
أعمــدة املســجد إلبــراز معاملــه وبيــان أهميــة املوقــع.

إبــراز أجــزاء أخــرى مــن الواجهــة الشــمالية والواجهــة ب. 
الشــرقية حلصــن جــرش، ورفــع احلجــارة املتســاقطة 
مــن جــدران الواجهــات الشــمالية واجلنوبية والشــرقية 

والغربيــة مــن احلصــن.

العمل امليداني يف املوقع:

أواًلـ التنقيب األثري:

ــع خــالل املوســمن الســادس  ــري يف املوق ــب األث شــمل التنقي
والســابع عــدداً مــن املربعــات جــاء التنقيــب فيهــا علــى النحــو 

التالــي:

:)Q, R, S30( ١ـ  املربعات

الواقـع  التـل  مـن  اجلنوبيـة  اجلهـة  يف  املربعـات  هـذه  تقـع 
وسـط املوقـع والـذي يعلـو احلصـن وكشـف فيـه عـن مسـجدين 
ألعمـال  امتـداداً  فيهـا  العمـل  وجـاء  اآلخـر،  يعلـو  أحدهمـا 
املوسـم اخلامـس الـذي نفـذ يف عـام ١4٣4هـ وتبلغ مسـاحة كل 
منهـا ١0×١0 م حسـب مخطـط شـبكية املوقـع )اللوحـة 4.2(.

 وجــاء التتابــع الطبقــي فيــه بإزالــة الطبقــة الســطحية املكونــة 
مــن حجــارة متســاقطة متوســطة وصغيــرة احلجــم إضافــة إلــى 
قطــع مــن بالطــات اآلجــر، ثــم ظهــرت طبقــة أخــرى مخلوطــة 

مــن الرمــل والطــن والعظــام.

ومــن الظواهــر املعماريــة التــي ظهــرت يف هــذه املربعــات أجــزاء 
مــن عموديــن مــن أعمــدة املســجد: أحدهمــا مبنــي مــن الطــوب 
اآلجــر املربــع يف قاعــدة العمــود يعلوهــا جــزء مــن العمــود 
ــر متراصــة  ــاع دوائ ــة أرب ــى هيئ ــن الطــوب اآلجــر عل ــي م مبن
لتشــكل دائــرة كاملــة، وتعلــو هــذه الدوائــر بعضهــا لتشــكل بقيــة 
العمــود، ويبلــغ ارتفــاع املكتشــف منــه )70( ســنتيمتراً تقريبــاً، 
أمــا اآلخــر فيتكــون مــن قاعــدة مربعــة مــن بالطــات اآلجــر 
يعلوهــا اجلــزء الســفلي مــن العمــود وهــو منحــوت مــن حجــر 
جرانيتــي أســطواني، يعلــوه جــزء مــن بقيــة العمــود مبنــي مــن 
أربــاع دوائــر مــن الطــوب اآلجــر متراصــة لتشــكل دائــرة كاملــة 

مشــابهة للعمــود الســابق )اللوحــة 4.4ب(.

تقرير حفرية جرش املوسم السادس والسابع
)١٤٣٥- ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م(

عوض الزهراني، سعد املشاري، محمد احلمود، عبدالعزيز اليحيى، خالد الزهراني،
عبدالعزيز احلنو، فارس الرصيص، فهد اجلبرين
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)S29 ٢ـ  )املربع

وإزالــة  الســطحية  الطبقــة  بكشــط  املربــع  يف  العمــل  بــدأ 
عمــق  حتــى  والتنقيــب  واملخلفــات  واحلشــائش  األحجــار 
20ســم حيــث ظهــرت يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن املربــع أحجــار 
ــك  ــداداً جلــدار وكذل ــون امت ــة رمبــا تك ــر منتظم متراصــة غي
أحجــار مرصوصــة  املربــع ظهــرت  مــن  الغربيــة  اجلهــة  يف 
بطريقــة منتظمــة ممــا يشــير الــى وجــود جــدران وبعــد ذلــك 
مت التعمــق باحلفــر إلــى عمــق 40ســم الكتشــاف ماهيــة امتــداد 
هــذه اجلــدران مــا إذا كانــت متســاقطة أو ممتــدة الــى األســفل 
وبعــد النــزول اتضــح لنــا أنهــا جــدران ممتــدة مــن الشــمال إلــى 
اجلنــوب ومييــل إلــى جهــة الشــرق مشــكاًل مســتطياًل بطــول 5م 
وارتفــاع ٣0ســم وعــرض 80ســم مكتمــاًل يف زاويتــه اجلنوبيــة 
ومتســاقطاً يف زاويتــه الشــمالية ووجــود فتحــة يف املنتصــف 
ــد ذي  ــى وجــود معب ــة الغربيــة ممــا يشــير إل تفتــح إلــى اجله
حجــارة مصفوفــة بإتقــان مــن احلجــارة الرمليــة علــى غــرار مــا 
عثــر عليــه يف عــدد مــن املواقــع األثريــة يف اجلزيــرة العربيــة 

مثــل معبــد الفــاو.

)S30 ٣ ـ املربع )املربع

مالمــح  وإظهــار  بتســويته   s29 املربــع  يف  العمــل  واصلنــا 
 S30 واجتاهــات املعبــد واجتهنــا بعــد ذلــك للعمــل يف املربــع
والــذي يقــع شــمالي املربــع s29 حيــث بــدأ العمــل فيــه بإزالــة 
الطبقــة الســطحية مــن احلشــائش واألحجــار والتعمــق إلــى 
والتــي  وامتداداتهــا  األعمــدة  وذلــك إلظهــار  قرابــة ٣0ســم 
ــى  ــى اســتقامة واحــدة متجهــة مــن الشــمال إل ــا عل ــز أنه تتمي
اجلنــوب ومــن الشــرق إلــى الغــرب يف املســجد وعلــى امتــداد 
احلصــن وأظهــرت نتائــج احلفــر وجــود ثالثــة أعمــدة وهــي 
بــن  املســافة  حيــث  الســابقة  األعمــدة  المتــداد  اســتمرار 
األعمــدة متســاوية وكذلــك اجتــاه األعمــدة مــن الشــمال إلــى 
اجلنــوب مــن الزاويــة الشــرقية وكذلــك الغربيــة  ومــن الشــرق 
إلــى الغــرب مــن الزاويــة الشــمالية واجلنوبيــة مشــكلًة مربعــاً 
ويف نهايــة املربــع S30 مــن الناحيــة اجلنوبيــة اتضــح وجــود 
جــدار ممتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب بحجــارة يف األعلــى غيــر 

منتظمــة.

:)R 34 – S 34( ٤ ـ املربعان

هــذان املربعــان يقعــان يف اجلهــة الشــمالية مــن احلصــن وقــد 
اختيــرا لتتبــع جــدار احلصــن الشــمالي اســتمراراً ألعمــال 
املوســم الرابــع، وبــدأ العمــل بإزالــة الــردمي اخلارجــي وهــو 
عبــارة عــن رمــال يخالطهــا قطــع مــن طــن وحجــارة صغيــرة 
ــرة وكســر مــن اآلجــر ومــواد عضويــة عبــارة  ومتوســطة وكبي
ــات ورمــاد، ومت احلفــر حتــى عمــق ١.80م  عــن عظــام حيوان
إلــى أن ظهــرت أرض صخريــة هــي مــا تعــرف بــاألرض البكــر، 
وقــد أعيــدت بعــض األحجــار املتســاقطة مــن اجلــدار الرئيــس 
ــة الشــمالية وهــي  ــة اجلــدار واضحــة يف اجله وظهــرت واجه
مبنيــة مــن احلجــارة الكبيــرة املشــذبة علــى هيئــة مداميــك 
بقــي منهــا ثالثــة صفــوف، لوحــظ وجــود انكســارات يف اجلــدار 
بعمــق ١م تقريبــاً رمبــا عملــت لنواحــي دفاعيــة أو إضفــاء مزيد 

مــن اجلمــال إلــى فــن العمــارة يف هــذا احلصــن.

 :(X 33 – X 32) ٥ ـ املربعان

اختيــر  وقــد  مــن احلصــن  الشــرقية  الواجهــة  علــى  يقعــان 
التنقيــب يف هــذا املوقــع مــن خاللهمــا لتتبــع مســار اجلــدار 
الشــرقي للحصــن والــذي مت اكتشــاف جــزء منــه خــالل عمليــة 
ــل  ــدأ العم ــي، وب ــي متــت يف املوســمن األول والثان ــر الت احلف
بإزالــة الــردمي اخلارجــي وهــو عبــارة عــن رمــال يخالطهــا طــن 
وأحجــار صغيــرة وكســر مــن اآلجــر وجــذور نباتــات، وظهــر 
ــة مدماكــن  ــى هيئ مســار اجلــدار الشــرقي واضحــاً وجــاء عل
مــن احلجــارة الرمليــة املشــذبة يبلــغ عــرض كل مدمــاك 65ســم 
تقريبــاً، ويبلــغ طــول مــا مت اكتشــافه مــن اجلــدار ١2م تقريبــاً 
وبارتفــاع 80ســم تقريبــاً، متهــدم يف بعــض أجزائــه وميكــن أن 
تكــون أحجــاره نقلــت مــن أماكنهــا إلــى مــكان آخــر رمبــا خــارج 
احلصــن، ومــن خــالل تخطيــط هــذا اجلــدار اخلارجــي والــذي 
هــو جــزء مــن الســور نالحــظ وجــود انكســارات يف اجلــدار 
إلــى الداخــل بعمــق ١م تقريبــاً، رمبــا تكــون قــد عملــت لنــواٍح 
دفاعيــة أو إضفــاء مزيــد مــن اجلمــال إلــى فــن العمــارة يف 

هــذا احلصــن. 

اللقى األثرية: 

التــي مت ُحصــول عليهــا خــالل هذيــن  تعــد اللقــى األثريــة 
الســابقة،  املواســم  يف  عليــه  ُعثــر  ملــا  اســتمراراً  املوســمن 
ولعــل أبــرز مــا مييــز معثــورات هذيــن املوســمن هــو العثــور 
علــى جــزء صغيــر مــن لــوح معدنــي تظهــر عليــه حــروف كتبــت 

بالقلــم املســند. وفيمــا يلــي وصــف ألهــم املعثــورات:

١ ـ األواني الفخارية:

جــرار  مــن  أجــزاء  عــن  عبــارة  الفخاريــة  املعثــورات  جــاءت 
ــى أجــزاء  ــة إل ــخ باإلضاف ــدور طب ــرة احلجــم، وق ــة كبي فخاري
مــن أطبــاق وأكــواب صغيــرة، وقــد صنعــت بشــكل عــام مــن 
عجينــة لونهــا بنــي غيــر نقيــة وأبــدع الصانــع يف تشــكيلها 
وأضــاف إليهــا جمــاالً بالزخــارف التــي نفذهــا علــى أســطحها 
اخلارجيــة ومتثلــت يف هيئــة خطــوط ونقــاط غائــرة أو خطــوط 

متقاطعــة )اللوحــة 4.6(.

٢ ـ األواني احلجرية:

ميثــل هــذه األدوات أجــزاء مــن حجــر صابونــي عبــارة عــن 
قــدور بعضهــا مكســور مت ترميمــه بقطــع مــن النحــاس، وهــي 
يف مجملهــا ذات أســطح ملســاء ممــا يعنــي اهتمــام الصانــع 
بنحتهــا، إال أننــا نالحــظ عــدم وجــود أي زخــارف علــى أســطح 
تلــك األوانــي )اللوحــة 4.7أ(، كمــا عثــر علــى جــزء مــن رحــى 

حجريــة صغيــرة طــول قطرهــا حوالــي)٣7( ســم.

٣ ـ األواني الزجاجية:

تنوعــت األوانــي الزجاجيــة، وجــاءت بألــوان مختلفــة، وعثــر 
يف هذيــن املوســمن علــى حــواف، ورقــاب، وقواعــد مقعــرة، 

ــة األحجــام. ــر مختلف ــدان قواري ــن أب وأجــزاء م

٤ ـ املعثورات املعدنية:

ــورات قليــل جــداً، وعثــر يف املوســم  ــوع مــن املعث يعــد هــذا الن
الســادس علــى جزأيــن صغيريــن يكمــالن بعضهمــا، وميثــالن 

املســند  بالقلــم  كتابــة  عليــه  نفــذ  معدنــي  لــوح  مــن  جــزءاً 
أخــرى  املعثــور وجــدت قطــع  هــذا  وإلــى جانــب  اجلنوبــي، 
متنوعــة متثــل ملعقــة صغيــرة، ومســامير، وكســراً أخــرى غيــر 
ــد )اللوحــة 4.7ب(.  ــث احلدي ــب قطــع خب ــى جان ــة، إل معروف

ثانيًا ـ تأهيل املوقع:

مت الكشــف عــن جــزء مــن اجلــدار الشــمالي يف املوســم  ١ـ 
الســادس وتواصلــت أعمــال الكشــف عــن أجــزاء أخــرى 
متســاقطة  أحجــار  وظهــرت  )الســابع(  املوســم  يف 
مــن اجلــدار اخلارجــي رفعــت وأعيــدت إلــى أماكنهــا 

األصليــة.

التــي  الترميــم  أعمــال  متابعــة  الســابع  املوســم  يف  مت  2ـ 
بدأهــا الفريــق يف املوســم الســابق )الســادس( لعــدد مــن 
ــي  األعمــدة بحيــث تظهــر بشــكل يتناســب وطبيعتهــا الت

كانــت عليهــا.

قــام الفريــق بدراســة اجلــزء املكتشــف مــن أحــد األقــواس  ٣ـ 
التــي كانــت تصــل بــن أعمــدة املســجد، وذلــك بأخــذ 
املقاســات وعمــل الرســومات الالزمــة متهيــداً لتنفيــذ 
بــن صــف األعمــدة إن أمكــن بحيــث  أكثــر  قــوس أو 

يعطــي صــورة واضحــة عمــا كانــت عليــه.

اجلــدار  مــن  كبيــر  جــزء  أساســات  عــن  الكشــف  مت  4ـ 
الفريــق  ووضــع  جــرش،  حلصــن  الشــرقي  اخلارجــي 
ضمــن خطتــه للموســم القــادم )الثامــن( اســتمرار كشــف 
األجــزاء املتبقيــة، وترميــم ورفــع أحجــار هــذا اجلــدار 

أماكنهــا. إلــى 

حفرية جرش )املوسم السادس والسابع ١4٣5هـ-١4٣6هـ/20١5م(
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31Qفخارج6/١-١6

عــدد )6( كســر فخاريــة متثــل أجــزاء مــن حــواف أواٍن مصنوعــة مــن 
ــرة مــن  ــى الســطح اخلارجــي زخــارف وحــزوز غائ ــة احلمــراء وعل العجين

اخلــارج ماعــدا واحــدة ال يوجــد عليهــا زخــارف.

31Qفخارج22-2/6
كســرتان مــن الفخــار متثــل حوافــاً بــارزة مــن اخلــارج متصلــة بالبــدن عليهــا 

زخــارف هندســية مــن اخلارج.

31Rفخارج6/٣٣
كســرة مــن الفخــار متثــل جــزءاً مــن حافــة وبــدن، ســطحها اخلارجــي خشــن 

واحلافــة بارزة وســميكة.

31Qفخارج42-4/6
جــزءان مــن بــدن إنــاء مصنــوع مــن عجينــة حمــراء عليهــا زخــارف غائــرة 

هندســية الشــكل.

كسرتان من الفخار متثل جزءاً من قاعدة وبدن متصل بالقاعدة.31Qفخارج52-5/6

ج62-6/6
فخار 
مزجج

31Q
جــزء مــن قاعــدة وبــدن، مــن الفخــار املزجــج العجينــة بيضــاء وبنيــة مطليــة 

بألــوان القاعــدة املتصلــة بالبــدن بيضــاء وكســرة البــدن مــن اللــون األزرق.

ج77/6
حجر 
صابوني

31R
جــزء مــن حجــر صابونــي بشــكل أســطواني مجــوف يف املنتصــف جتويفــاً 

كامــاًل نافــذاً.

31Rمعدنج88/6
جــزء مــن لــوح معدنــي عليــه كتابــة بالقلــم املســند متأكســدة )حتتــاج إلــى 

ترميــم(.

قطعة معدنية متأكسدة )خبث معدني(.31Rمعدنج99/6

خرزة صغيرة مثقوبة باملنتصف عليها أكسدة.31Rمعدنج١0١0/6

كسرة من الزجاج من بدن عليها أكسدة.31Qزجاجج6/١١١١

31Rزجاجج١2١2/6
جــزء مــن فوهــة قنينــة زجــاج ذات اللــون األخضــر متصــل بهــا قليــل مــن 

البــدن.

ج6/١٣١٣
قشرة 
بيض

31R.كسرة من قشرة بيض رقيقة صفراء

معثورات املوسم السابع

رقم م
الوصفاملربعاملادةالتسجيل

33x فخارج 7/١١

جــزء مــن بــدن إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينــة لونهــا بنــي يخالطهــا 
حبيبــات رمــل وحصــى صغيــرة وعلــى الســطح اخلارجــي تظهــر زخــارف 
ــا خطــوط  ــة بالفراغــات بينه ــرة مليئ ــات متعاكســة وغائ ــارة عــن مثلث عب
غائــرة وأعلــى تلــك املثلثــات وأســفلها نقــاط حتيــط بالبــدن أمــا احلــرق  

ــة. ــد والصناعــة دوالبي ــر جي ــو غي فه

34Rفخارج 22/7

جــزء مــن فوهــة إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينــة لونهــا بنــي يخالطهــا 
حبيبــات الرمــل وعلــى الســطح اخلارجــي تظهــر زخرفــة عبــارة عــن 
فتحــات دائريــة غائــرة قــرب الفوهــة واحلــرق غيــر جيــد والصناعــة 

دوالبيــة.

34Rفخارج 7/٣٣

جــزء مــن فوهــة إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينــة لونهــا بنــي يخالطهــا 
حبيبــات الرمــل وعلــى الســطح اخلارجــي تظهــر زخرفــة عبــارة عــن حــزوز 

يف أعلــى اآلنيــة، احلــرق جيــد والصناعــة دوالبيــة.

33Xفخارج 44/7

جــزء مــن فوهــة إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينــة لونهــا بنــي يخالطهــا 
حبيبــات الرمــل وعلــى الســطح اخلارجــي تظهــر زخرفــة عبــارة عــن حــزوز 

زقزاقيــة يف أعلــى اآلنيــة، احلــرق جيــد والصناعــة دوالبيــة.

29Sفخارج 55/7

جــزء مــن بــدن إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينــة لونهــا بنــي يخالطهــا 
حبيبــات الرمــل وحصــى صغيــرة وعلــى الســطح اخلارجــي تظهــر زخــارف 
عبــارة عــن مثلثــات متعاكســة وغائــره ومليئــة بالفراغــات بينهــا خطــوط 
غائــرة وأعلــى تلــك املثلثــات وأســفلها نقــاط حتيــط بالبــدن، احلــرق غيــر 

جيــد والصناعــة دوالبيــة.

32Xفخار ج 66/7
جــزء مــن مقبــض صنــع مــن عجينــة لونهــا بنــي يخالطهــا الرمــل وحصــى 

صغيــرة عليهــا آثــار احلــرق.

32Xفخارج 77/7

جــزء مــن بــدن إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينــة لونهــا بنــي يخالطهــا 
حبيبــات الرمــل تظهــر عليهــا زخــارف عبــارة عــن خطــن مســتقيمن 
بينهمــا فتحــات دائريــة غائــرة، احلــرق غيــر جيــد والصناعــة دوالبيــة 

املنتصــف جتويــف كامــل نافــذ.

34Rفخارج 88/7

جــزء مــن بــدن إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينة لونهــا بني يخالطهــا حبيبات 
الرمــل وعلــى الســطح اخلارجــي تظهــر زخــارف عبــارة عــن حــزوز غائــرة 

متعرجــة وخطــوط مســتقيمة، احلــرق جيــد والصناعــة دوالبية.

حفرية جرش )املوسم السادس والسابع ١4٣5هـ-١4٣6هـ/20١5م(
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34Rفخارج 99/7

ــة لونهــا أحمــر يخالطهــا  ــع مــن عجين ــاء فخــاري صن جــزء مــن فوهــة إن
حبيبــات الرمــل وعلــى اخلــارج تظهــر زخــارف عبــارة عــن مثلثــات وحــزوز 

أمــا احلــرق فهــو جيــد والصناعــة دوالبيــة.

34Rفخارج١0١0/7
جــزء مــن قاعــدة إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينــة بنيــة يخالطهــا حصــى 

صغيــرة جيــدة احلــرق والصناعــة دوالبيــة.

34Rفخارج7/١١١١

جــزء مــن بــدن إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينــة بنيــة غامقــة وعلــى اخلــارج 
تظهــر زخــارف عبــارة عــن حــزوز متعرجــة علــى شــكل مثلــث أمــا احلــرق 

فهــو غيــر جيــد والصناعــة دوالبيــة.

34Rفخارج١2١2/7

جــزء مــن فوهة)حافــة( إنــاء فخــاري صنــع مــن عجينــة بنيــة باهتــة تظهــر 
عليــه زخــارف عبــارة عــن حــزوز غائــرة متعرجــة أمــا احلــرق فهــو غيــر 

جيــد والصناعــة دوالبيــة.

34Rفخارج7/١٣١٣

ــات  ــة يخالطهــا حبيب ــة بني ــع مــن عجين ــاء فخــاري صن ــدن إن جــزء مــن ب
الرمــل وعلــى اخلــارج تظهــر زخــارف عبــارة عــن حــزوز مســتقيمة وحــزوز 

علــى شــكل نصــف دائــري أمــا احلــرق فهــو جيــد والصناعــة دوالبيــة.

34Rفخارج ١4١4/7
ــات  ــة يخالطهــا حبيب ــة بني ــع مــن عجين ــاء فخــاري صن ــدن إن جــزء مــن ب

ــة: ــد والصناعــة دوالبي ــو جي ــا احلــرق فه ــرة أم الرمــل وحصــى صغي

قطعة معدنية عبارة عن مسمار.29Sمعدنج ١5١5/7

جزء من قطعة معدنية.29Sمعدنج ١6١6/7

جزء من قطع زجاجية.30Sزجاجج ١7١7/7

ج ١8١8/7
حجر 
صابوني

30S.كسرة من حجر صابوني

جزء من اخلزف ذي البريق املعدني.30Sخزفج ١9١9/7

30Sفخارج 2020/7
جــزء مــن فخــار عبــارة عــن نصــف بوتقــة صنــع مــن عجينــة بنيــة يخالطهــا 

حبيبــات الرمــل أمــا احلــرق فهــو غيــر جيــد والصناعــة يدويــة. 

قطع معدنية عبارة عن جزء من ملعقة طبية.30Sمعدنج 7/2١2١

كسرة من الزجاج ذات لون متموج من األزرق إلى األخضر الشفاف.32Xزجاجج 2222/7

كسرتان من الزجاج إحداهما لونها أزرق واألخرى أخضر.32Xزجاجج 7/2٣2٣

رقم م
الوصفاملربعاملادةالتسجيل

قطعة معدنية عليها أكسدة حتتاج إلى ترميم.32Xمعدنج 2424/7

جزء من حافة بدن زجاجية لونها بني غامق.32Xزجاجج 2525/7

32Xخزفج 2626/7
جــزء مــن بــدن آنيــة صغيــرة مزججــة لونهــا أخضــر مائلــة لــألزرق مزججة 

مــن الداخــل واخلارج.

جزء من بدن عليه زخارف من اخلارج.29Sفخارج 2727/7

ج 2828/7
فخار 
مزجج

التل الشمالي
جــزء مــن قاعــدة إنــاء مــع البــدن صنعــت عجينتــه مــن الفخــار البنــي 
الفــاحت عليــه طبقــة مزججــة مــن الداخــل واخلــارج )ملتقــط ســطحي(.

حفرية جرش )املوسم السادس والسابع ١4٣5هـ-١4٣6هـ/20١5م(



القسم الثاني
تقارير المسح األثري



انطلــق العمــل األثــري يف منطقــة جــازان وجنوبــي القنفــذة 
وذلــك لدراســة طبيعــة املنطقــة . وقــد اســتغرق العمــل بهــا 
أكثــر مــن أربعــة أســابيع مــن شــهري فبرايــر ومــارس 20١٣  
)أ(  هــي:  األساســية  العمــل  أهــداف  وكانــت  )اللوحــة١.5( 
مســح مواقــع األدوات احلجريــة البدائيــة ؛ لزيــادة عــدد املواقــع 
ــد مقاطــع  ــار؛ )ب( حتدي ــد مــن مــواد اآلث ــة وجمــع مزي األثري
طبقــات الرواســب مــن شــأنه أن يســاعد علــى معرفــة أمكنــة 
املــواد األثريــة وبيئاتهــا قدميــاً. وركــز املســح أيضــاً علــى نــواٍح 
مختــارة علــى ضــوء ماعثــر فيهــا مــن قطــع حجريــة أو مواقــع 
حــددت يف أعمــال مســح ســابقة ومــا متتــاز بــه مــن معالــم 
طبيعيــة وتضاريــس مناســبة جذبــت اإلنســان واســتقر فيهــا 
وســكن وبقــاء أدلــة أثريــة فيهــا. )ديفيــس وآخــرون 20١2؛ 
بيلــي، إجنليــس وآخــرون 20١2؛ ديفيــس وآخــرون 20١٣(. وقد 
بلــغ إجمالــي مواقــع اآلثــار أكثــر مــن 50 موقًعــا حــددت بنظــام 
حتديــد املواقــع أغلبهــا قطــع مــن العصــر احلجــري القــدمي 
يفــوق عددهــا 700 قطعــة ضمــت أدوات مــن جميــع العصــور 
احلجريــة. جــرى حتليــل القطــع حتليــاًل مبدئيــاً قبــل إيداعهــا 
ــات مــن عــدة  ــاء مبنطقــة جــازان . وجمعــت عين متحــف صبي

ــا. ــر الزمــن وتأريخه ــا عب ــا ومعرفــة بيئاته ــواِح لتحليله ن

نبذة

ركــز كثيــر مــن العمــل مؤخــراً علــى البحــث عــن مواقــع العصــر 
احلجــرى القــدمي فــى اململكــة العربيــة الســعودية مــع توســيعه 
جنوبــي اجلزيــرة العربيــة؛ نظــراً ألهميــة موقعهــا اجلغــرايف 
ووقوعهــا بــن قارتــي أفريقيــا وأوراســيا وتــوزع اإلنســان فيهــا 
ــاج  ــرات قدميــة مــن العصــر احلجــرى )آرميت ــذ فت وســكنه من
وآخــرون. 20١١؛ بتراجليــا وآخــرون. 20١١؛ روز وآخــرون. 
20١١؛ ديالنــس وآخــرون. 20١2، 20١٣؛ جروكــت وبتراجليــا 
20١2(؛ إال أن تاريــخ املنطقــة مــازال متفاوتــاً كمــا أن محدودية 
مشــروع  ركــز  تفصيليــة.  دراســة  يتطلــب  األزمــان  تسلســل 
دراســة  علــى   )20١2 وآخــرون  وكنــج   ، )بيلــي  )دســبيرس( 
جنــوب غربــي اململكــة العربيــة الســعودية ؛ لقربهــا مــن إفريقيــا 

ــر البحــر األحمــر  ــا عب واحتمــال ســهولة هجــرة اإلنســان منه
 )20١١ وآخــرون.  حنيش(ملبيــك  جزيــرة  مــن  قريبــاً  جنوبــاً 
وكــذا أهميــة منطقــة الســاحل يف انتشــار اإلنســان والبيئــة 
املواتيــة بجنوبــي البحــر األحمــر والســهل الســاحلي وتأثيرهــا 
ــواٍح شاســعة  ــة البليستوســن، ون ــان حقب ــاخ إب ــرات املن يف تغي
الســاحل  مــن شــريط  غارقــة متتــد مســافة ١00كــم غربــاً 
ويســتهدف  البحــر.  انحســار مســتوى ســطح  إبــان  احلالــي 
ــر  ــة املنطقــة وتصوي ــى طبيع مشــروع )دســبيرس( التعــرف عل
خرائــط إليجــاد صــورة شــاملة عــن مســتوى تطــور املنطقــة 
ــة  ــم العالق ــع وتقيي ــى مســتوى املوق مــن املســتوى اإلقليمــي إل
بــن مواقــع العصــر احلجــري القــدمي ونواحيهــا عمومــاً وتأثيــر 
طبيعتهــا وعوامــل البيئــة علــى ســلوك أوائــل هجــرات البشــر 

وانتشــارها.  وكــذا استكشــاف الناحيــة الغارقــة حاليــاً.

طرق املسح

 Landsat( القمــر  بصــور  الفريــق  اســتعانة  املســح  ســبق 
GeoCover 2000/ETM( مــن خــالل محــرك قوقــل إيــرث 
وكذلــك )ASTER GDM v2 and SRTM 90m v4.1(؛ 
لرســم خريطــة معالــم األرض وتصنيفهــا وفقــاً ملارصــد مــن 
بيانــات ومعلومــات خــالل طلعــات الفريــق يف شــهري مايــو-

ــي وآخــرون. 20١2؛ ديفيــس  جــون ونوفمبــر عــام 20١2م )بيل
ُقيَِّمــت  وقــد  وآخــرون(.  إجنليــس  20١٣؛   ،20١2 وآخــرون. 
طبيعــة املنطقــة عــن احتمــال وجــود لقــى ســطحية مــن العصــر 
احلجــري القــدمي وعــن وجــود طبقــات بها قطع أثريــة وإمكانية 
الوصــول إليهــا. وركــز مســح شــهر فبرايــر عــام 20١٣م علــى 
إمكانيــة العثــور علــى نــواٍح بهــا طبقــات رقيقــة مــن الرواســب 
واحتمــال العثــور أيضــاً علــى آثــار علــى الســطح حتــى يجــري 

ــاً. ــات املنطقــة أثري تقييــم ســريع عــن إمكان

طبيعــة املوقــع وعــرة وقــد مســحت مســحاً راجــاًل وهــي صهــارة 
آكمــة  علــى  مشــرفة  وأراض صــالب  ورمــاد  وحمــم  بــركان 
منبســطة نابيــة عمــا حولهــا. وقــد اتضــح قدمهــا وجذبــت 

التقرير األولي لألعمال امليدانية يف جنوب غربي اململكة مشروع دسبيرس
منطقة جازان وعسير )١٤٣٤هـ / فبراير - مارس ٢٠١٣م(

 روبني هيلني إنغليس، أنطوني سنكلير، آندي شتل ورث، عبداهلل الشارخ
حسني مفرح، بسام الهال، عيد احلميد
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أدوات طمرتهــا  وراءه  إليهــا وخلــف  التاريــخ  إنســان ماقبــل 
الرواســب مــن آالف الســنن.

جــرى مســح هــذه األكمــة النابيــة مســحاً راجــاًل مــع تــرك 
بــن كل عضــو وزميلــه  إلــى عشــرة  أمتــار  مســافة خمســة 
ثــم املشــي بــن مســارات مســافة تبلــغ ١00-500 م أو تزيــد 
ــم املنطقــة وتضاريســها  حســب الظــروف مــع اســتهداف معال
ملعرفــة تأريــخ تطورهــا مثــل ارتفــاع جنبــات الســاحل ومقاطــع 
العرضيــة يف احملاجــر ورفــع عينــات لتأريخهــا ومعاينــة املقاطع 

ــا. ــار يف أمكنته ــاً عــن آث ــة بحث العرضي

ــن  ــرة م ــت أعــداد كبي ــة وثق ــى عــدد )54( ناحي ــوف عل وبالوق
قطــع آثــار العصــر احلجــري القــدمي كاملتبــع يف مســوحات عــام 
20١2م وذلــك بتســجيل جميــع نواحــي املســح وقطــع اآلثــار 
بنظــام حتديــد املواقــع اجلغــرايف لــكل قطعــة نقطــة مرجعيــة 
عــن  مــع إحداثيهــا. وماعثــر عليــه مــن آثــار بعيــدة نســيباً 
هامــش اخلطــأ )قراءتهــا علــى جهــاز يــدوي محمــول ١0–±5  
م( ســجلت نقاطهــا املرجعيــة بأرقــام مختلفــة. فمثــاًل، ســجل 
ــار برقــم مرجعــي خــاص داخــل مســاحة  عــدد مــن قطــع اآلث
صغــار  اســتبعاد  مــع  200م  طولــه  حيــز  علــى  موزعــة  5م2 
عينــات القطــع. وحالــة أخــرى جمعــت فيهــا مــواد معمولــة 
مــن احلجــارة مــن مربــع مســاحته 2م2 ملعاينتهــا الحقــاً وذلــك 
لتحديــد الرقائــق املشــغولة مــن املتشــكلة طبيعيــاً وتصويــر 
قطــع اآلثــار وهــي ببقعهــا األصليــة قبــل اســتخراجها وتصويــر 

ماجاورهــا.

ــع  ــاً؛ الرتباطــه بجمي ــاً مهم ــة معرف ــم النقطــة املرجعي ــد رق يع
بيانــات  ربــط جميــع  القطــع وأســمائها وإمكانيــة  معطيــات 
قطــع اآلثــار كإضافــة بقعهــا األصليــة وصورهــا مــع أوصافهــا 
املواقــع.  نظــام حتديــد  علــى  أو  بيانــات شــاملة  قاعــدة  يف 
وســجل بهــذه الطريقــة عــدد )700( قطعــة أثريــة وجمعــت 
متحــف  إيداعهــا  قبــل  مبدئيــاً  وفحصهــا  الحقــاً  لتنظيفهــا 

صبيــاء مبنطقــة جــازان.

جنوبي جازان

وادي نخان وجبل عكوان

ــى فوهتــي بــركان بجبــل  ــا عل ركــزت الدراســات بشــرقي صبي
خلــف  املتحّولــة  والصخــور  اجلرانيــت  مــن  وجبــال  عكــوان 
الفوهتــن وخلــف أعالــي واديــي صبيــا ونخــالن )اللوحــة 5.2( 
حيــث وقــف الفريــق علــى عشــرة مواقــع بهــذه الناحيــة وشــاهد 

فيهــا قطعــاً أثريــة. 

جبل عكوان

شــوهدت  فقــد  البــركان  حــرة  جنبــات  علــى  وبالوقــوف 
احمللــي  البازلــت  مــن  أثريــة  قطــع  الشــمالية  الفوهــة  علــى 
واألوســط(  )املبكــر  القــدمي  احلجــري  العصــر  إلــى  تعــود 
)اإلحداثيــة479-484( اإلحداثيــات  البــركان؛  حــواف  علــى 

و)اإلحداثيــة485-49١( وحصاتــان مســتديرتان رمبــا جلبهــا 
اإلنســان هاهنــا واســتعملها أدوات لصنــع األدوات )اإلحداثيــة 
الفوهــة اجلنوبيــة مــن  470-478( ولــم يعثــر علــى حــواف 
ــان  ــة 400-40٣( وشــوهدت حصات ــار )اإلحداثي الغــرب أي آث
)اإلحداثيــة  بــن اجلبلــن  بالــوادي  مســتديرتان علــى حــّرة 

.)520-5١8

وادي صبيا

يشــق وادي صبيــا وروافــده طبقــات مــن الرواســب جنوبــاً عــن 
فوهتــي بــركان عكــوان حيــث تشــخص طبقــات مــن طمــي 
بارتفــاع ١5م وبقــاء رمــال الــوادي واحلصــى ســليمة حتــت 
عــدة  الــوادي  ميتــد  حيــث  5.٣أ(  )اللوحــة  البــركان  رمــاد 
كيلومترات)اإلحداثيــات 5١٣-5١7، 52١-524( خلــت مقاطــع 
طبقاتــه مــن اآلثــار؛ بيــد أن عمــر رمــاد البــركان حاليــاً ٣ 
ماليــن ســنة )ميلــر ١979( ويفتــح بــاب االحتمــال عــن وجــود 

آثــار مــن العصــر احلجــري املبكــر حتــت رمــاد البــركان.

مــن  حاجــز  احملجــر  منطقــة  فــوق  مــن  الــوادي  ويقطــع 
البازلت)اإلحداثيــة 525-6( شــوهدت رقاقــة مــن اإلندســايت 
ونــواة مــن البازلــت قرصيــة الشــكل تــدالن علــى نشــاط بشــري 

يف العصــر احلجــري املبكــر أو األوســط.

املتحولة)شيســت(  الصخــور  مــن  ناحيتــن  علــى  وبالوقــوف 
تشــقها أوديــة حتــاذي القــارة والصــدع جــرى مايلــي:

· اســتخرج مــن اإلحداثيــات 529 -5٣8 مــواد مــن جبــل 	
بجانــب الــوادي تراوحــت تواريخهــا مــن العصــر احلجــري 
املبكــر واألوســط صنعــت مــن البازلــت والصــوان إلــى مــواد 

مــن العصــر احلجــري املتأخــر عملــت مــن الصلصــال.

· مــن 	 آكام  وهــي   502-498 باإلحداثيــات  شــوهدت 
الصخــور املتحولــة )الشســت( والبازلــت أدوات بازلتيــة 

واألوســط. املبكــر  احلجريــن  العصريــن  مــن 

ولــم يشــاهد ســوى خــزف وقطعتــن صغيرتــن لــم تعــرف 
ــى رابيــة مــن رواســب الطمــي شــرقاً مــن  ماهيتهمــا كانــت عل
سلســلة اجلبــال علــى اإلحداثيــات 49٣-497. يبــدو أن تاريــخ 
هــذا الطمــي الــذي يغطــي رمــاد البــركان يف وادي صبيــاء مــن 
ــن الطمــي  ــان م ــدمي. أخــذت عينت ــد العصــر احلجــري الق بع
يف مجــرى صغيــر علــى نقطــة اإلحداثيــة )504( لتحليلهمــا 

ــة. ــخ هــذه الناحي ــة تاري ــزة ومعرف باإلضــاءة احملف

صهارة البركان بأبوعريش وبحيرة جازان

سد وادي جازان

شــوهدت قطــع أثريــة علــى حمــة بــركان بغربــي ميــاه ســد وادي 
جيــزان )اإلحداثيــة 4١5-4١7( ضمــت رقائــق حجريــة ونــوى 
مــن  الكوارتــز وكــذا بازلــت وصــوان يبــدو أنهــا مــن العصــر 
احلجــري األوســط أو بعــده )اللوحــة 5.٣ب( وقــد كانــت مــن 
فــوق هــذا املوقــع نفســه قبــل بنــاء الســد أربعــة شــعاب تصــب 
يف وادي جيــزان ممــا يجعلــه مطــاًل علــى ماحولــه يحتمــل أنهــا 

قــد جذبــت احليوانــات إليهــا.

مــن  شــرقاً  الســد  وصهارتهــا حتــت  البراكــن  حمــم  متتــد 
: التاليــة  النواحــي  دراســة  جــرت  حيــث  أبوعريــش 

اإلحداثيــة 42١-422 وهــي صهــارة مــن البازلــت كثيــرة   -
املســام هشــة وخلــت مــن اآلثــار

ــت مــن  ــواة مــن البازل ــا ن ــة 42٣-429 شــوهد به اإلحداثي  -
العصــر احلجــري املبكــر ورقائــق مــن الشــرت والبازلــت 
مــن العصــر احلجــري األوســط علــى صهــارة بــركان قليلــة 

املســام مــن فــوق اإلحداثيــة 422-42١.

اإلحداثيــة 574-578 عثــر علــى شــظية مــن  اإلندســايت   -
علــى بقعــة أحــدث مــن النقطــة 42٣-429 يقطعهــا واٍد 

رمبــا جلبهــا اإلنســان مــن بطــن الــوادي إلــى هنــا.

حمــة  علــى  الوديــان  عــن  بعيــداً   57٣-572 اإلحداثيــة   -
بــركان شــوهد بهــا رقائــق مــن البازلــت )العصــر احلجــري 
تكــون عقــب  أن  الكوارتز)احتمــال  مــن  وأخــرى  املبكــر( 

األوســط( احلجــري  العصــر 

مــن  بــركان   حمــة  شــوهد علــى   570-56١ اإلحداثيــة   -
فــوق وادي جيــزان رقائــق مــن البازلــت مــن العصريــن 
احلجريــن املبكــر واألوســط وقــد رفعــت عينــات مــن هــذه 

لتأريخهــا. الناحيــة 

اإلحداثيــة 540-546 شــوهد بهــا قطــع آثــار مــن العصرين   -
احلجريــن املبكــر واألوســط صنعــت مــن البازلت والشــرت 
واإلندســايت كانــت متفرقــة بأســفل حمــة البــركان بجانــب 

واٍد.

مــن طريــق أبــو عريش-فيفــا الرئيــس  ثمــة محجــر جنوبــاً 
شــخصت فيــه طبقــات مــن الرمــل والطمــي حتت حمــة البركان 
باإلحداثيــات )408-4١2، 579-585( وأخــذت عينــات مــن 
أدوات  مــن  مجموعــة  وشــوهدت  تأريخهــا.  ملعرفــة  احلمــة 
احلجريــة علــى احلمــة ضمــت قطعــاً مــن الكوارتــز ورقائــق مــن 
الشــرت تعــود إلــى العصــر احلجــري األوســط ورقائــق بازلــت 
مــن العصــر احلجــري املبكــر. وهــذه املنطقة-كتلــك الرواســب 
املطمــورة حتــت رمــاد البــركان قريــب مــن وادي صبياء-حــري 

بأنهــا مظنــة مــواد آثــار متراكمــة.

مسح جنوب غربي اململكة )١4٣4هـ / فبراير-مارس20١٣م(
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جبل أم القمام

ــام جنــوب  ــركان جبــل أم القم ــى مدخنتــي ب وقــف الفريــق عل
شــرقي أبــو عريــش وهمــا قريبتــان مــن قريــة الوحمــة وذلــك 
عقب اســتطالع قصير يف مايو 20١2م واســتخرجت مجموعة 
أدوات متنوعــة مــن حمــة البــركان املمتــدة إلــى اجلنــوب الغربــي 
بأقصــى املدخنــة الشــمالية )اإلحداثيــات 4١4-4١٣، 4٣0-

460( فــاق عددهــا )50( قطعــة أثريــة مــن احلجــارة منهــا 
املبكــر  احلجريــن  العصريــن  مــن  أغلبهــا  ونويــات  رقائــق 
واألوســط عملــت مــن البازلــت وبعضهــا مــن الشــرت )اللوحــة 
ــة مــن الشــرت مشــذبة يحتمــل جــداً  ــز ورقاق 5.4أ( والكوارت
أنهــا مــن العصــر احلجــري املتأخــر. ويظهــر أن هــذه الناحيــة 
العصــر  إبــان  بشــرية  بأنشــطة  يعــج  رئيســاً  موطنــاً  كانــت 
قــادم  يف  عميقــة  دراســة  إلــى  وبحاجــة  القــدمي  احلجــري 

املواســم .

ــى  ــه رواســب عل ــركان وصهارت ــى حمــم الب ــاً عل تراكمــت الحق
هيئــة طمــي برتقالــي أحمــر ثــم غطتــه حديثــاً رواســب ســيول 
الشــعاب حيــث أعقبتــا هاتــن الطبقتــن تراكــم حمــم البــركان 
رمبــا تراكمــت فيهــا مــواد أثريــة كثيــرة. وقــد رفعــت عينــات مــن 
الطمــي )اإلحداثيــة 892( ومــن ســوايف الرمــال باإلحداثيتــن) 
الطبقــات  هــذه  تسلســل  تأريــخ  ملعرفــة  وذلــك   )898  ،89٣

والتركيــز علــى دراســتها مســتقباًل.  

شمالي جازان، عسير ،جنوبي القنفذة

وادي عرمرم وجبلي بقارة ولبابة

تنشــأ ســيول وادي عرمــرم مــن اجلبــل متجهــة بــن جبــل بقــارة 
ــا  ــي وهم ــة البركان ــل لباب ــي وجب ــز واحلجــر الرمل مــن الكوارت

معلمــان بــارزان يف هــذه الناحيــة )اللوحــة 5.4ب(

زيارة ثاث نواٍح بالوادي:

-اإلحداثيــة 865-875، 885-888 شــوهد بهــا رقائــق مــن 
ــت  ــى العصــر احلجــري األوســط كان ــي تعــود إل احلجــر الرمل
متفرقــة علــى جنبــات آكام مــن احلجــر الرملــي شــمالي جبــل 

ــان  ــال مرســب بفعــل جري ــف هــذه اجلب ــة وقــد تشــّكل خل لباب
األوديــة وقــد شــوهد يف بطــن الــوادي خليــط مــن الشــرت لــم 

تعــرف ماهيتــه مختلفــة األشــكال وأدوات مــن الكوارتــز.   

اإلحداثيــة 876-886 عثــر فيهــا علــى قطــع مــن العصريــن   -
احلجريــن املبكــر واألوســط كانــت علــى حمــة بشــرقي 

ــة. ــل لباب جب

اإلحداثيــة 86١-86٣ تتألــف هــذه الناحيــة مــن صخــور   -
ــن  ــت م ــد خل ــة وق ــة )شيســت(وكوارتز شــكلت رابي متحول

اآلثــار.

جبل احلشاحيش

بأســفل  البــركان  واألكنــة يف حمــة  املغــارات  دراســة  جــرت 
جبــل احلشــاحيش يف نوفمبــر 20١2م )اإلحداثيــة858-857 ( 
وشــوهد فوقهــا خليــط مــن أدوات العصــر احلجــري األوســط 
يحتمــل أنهــا رقائــق ونــوى مــن الكوارتــز والبازلــت والصلصــال 

املتحجــر والشــرت. 

الهضاب 

مــن طريــق  بالوقــوف علــى سلســلة مــن الهضيبــات شــرقاً 
)اإلحداثيــات 607-622، 804-850( عثــر  الشــقيق-محايل 
مســحت  ثــم  األثريــة.  القطــع  مــن  كبيــر  عــدد  علــى  فيهــا 
مســافة كيلومتــر واحــد بــن هــذه الهضــاب مســحاً راجــاًل 
)اللوحــة 5.5أ( وقــد ضمــت قطــع آثــار مايعــود إلــى العصريــن 
احلجريــن املبكــر واألوســط وأيضــاً مــواد أخــرى عملــت مــن 
املــواد اخلــام كالبازلــت والكوارتــز والشــرت واحلجــر الرملــي.

جانب حرة برك من الغرب

بزيــارة اجلبــل البركانــي )اإلحداثيــة 04١( مــرة أخــرى ســجلت 
بــه مجموعــات كبيــرة مــن األدوات احلجريــة )اإلحداثيــة 594-
606( وأضيفــت مــع املعثــورات الســابقة. واقتصــرت املــواد 
املبكــر واألوســط وقــد  األثريــة علــى العصريــن احلجريــن 
عملــت مــن البازلــت مــع أنــه عثــر علــى مكشــطة مــن الشــرت 

رمبــا صنعــت الحقــاً؛ ممــا يؤكــد علــى أهميــة املوقــع للســكان 
يف عصــور مــا قبــل التاريــخ.

وادي جناء

صخــور  مغطيــة  قدميــة  بــركان  صهــارة  الــوادي  حتتضــن 
الشســت واحلجــر الرملــي وينطلــق مــن جوبــة كبيــرة منبســطة 
ــم شــاقاً مجــراه مــن خــالل  ــد جتــاه البحــر مســافة ١0 ك متت
ــت  ــر مشــكاًل شــواخص مــن البازل ــات مــن رواســب اجلي طبق
)اللوحــة 5.5ب( وتبــن أن هــذه الناحيــة كانــت بيئــة رطبــة 
رمبــا ســدت الرواســب ســيول الــوادي. وتنقطــع حمــة البــركان 
بســتة كيلومتــرات قبيــل وصولهــا البحــر عنــد انفــراج الــوادي 

ــه يف املاضــي.   كاشــفاً عــن طبيعت

وشــوهدت قطــع آثــار يف عــدة نــواٍح علــى امتــداد وادي جنــالء 
جــاءت كالتالــي:

مــن  كثيــرة  أدوات  بهــا  شــوهد   69٣-676 اإلحداثيــة   -
العصــر احلجــري األوســط يحتمــل أن بعضهــا مــن العصــر 
احلجــري املبكــر متناثــرة علــى جنبــات تــل منفــرد يف جوبــة 
بعلــو الــوادي، إضافــة إلــى طبقــات مــن رواســب اجليــر 
واحلجــر الرملــي تأثــرت جــداً بعوامــل التعريــة أخــذت 

منهــا عينــات لتحليلهــا.

اإلحداثيــة 695-706 شــوهدت عــدة قطــع معمولــة مــن   -
ــو شــعب يشــق  ــر بعل ــن العصــر احلجــري املبك ــت م البازل
احلمــة رفعــت عينــات منهــا ومــن رواســب اجليــر لتأريــخ 

املوقــع ومزيــد مــن التحليــالت عليهــا.

رقاقــة  اســتخرجت   802-80١  ،769-765 اإلحداثيتــان   -
مــن الكوارتــز يحتمــل أنهــا مــن العصــر احلجــري األوســط 
ــق وأخــذت  ــى الشــعب العمي ــة عل ــركان مطل ــة الب مــن حم
عينــات مــن رواســب اجليــر مــن بطــن الــوادي لتحليلهــا 
ومعرفــة البيئــات القدميــة باملنطقــة وتأريخهــا )اللوحــة 

5.5ب(.

أدوات  فيهــا  شــوهدت   80٣  ،78٣-770 اإلحداثيــات   -

حجريــة يحتمــل أن تكــون مــن العصريــن احلجريــن املبكــر 
واألوســط عملــت مــن البازلــت واإلندســايت متناثــرة علــى 
أكمــة مــن الطمــي بأســفل الشــعب العميــق ومــن فوقهــا 
ــوادي  ــى ال ــة عل ــركان مطل ــة الب ــن حم ــة م شــوهدت برابي
رقاقــات مــن البازلــت تعــود إلــى العصريــن احلجريــن 
املبكــر واألوســط. ورفعــت عينــات مــن رواســب اجليــر مــن 
أســفل الــوادي وعلــوه؛ لتحليلهــا ملعرفــة البيئــات القدميــة 

باملنطقــة وتأريخهــا.

بالوقــوف علــى منشــأ أحــد شــعاب الــوادي وطبيعتــه البركانيــة 
)اإلحداثيــة 785-800( شــوهدت علــى امتــداد رواســب اجليــر 
)أخــذت عينــة لتحليلهــا ملعرفــة تأريــخ املنطقة ودراســة البيئات 
العصريــن  إلــى  تعــود  البازلــت  مــن  أثريــة  قطــع  القدميــة( 

احلجريــن املبكــر واألوســط.

وادي ذهبان 

علــى حافتــه  ذهبــان  وادي  دراســة محجــر مبفيــض  جــرت 
اجلنوبيــة )اإلحداثيــة 292( علــى ضــوء ماســجل مــن معاينــات 
ســابقة للموقــع يف شــهري مايو-يونيــو 20١2م حــول طبقــة 
ــار مــن أدوات  ــوادي حتــت نث ــرزت بعــرض ال ــة عميقــة ب بحري

أثريــة )اللوحــة 5.6أ(

ومبعاينــة احملجــر مــن كثــب ظهــرت مخلفــات ســميكة مــن 
صخــور الشــاطىء مغطيــة صهــارة البــركان وحممــه بــرزت مــن 
ــن احلجريــن املبكــر واألوســط  ــار مــن العصري بينهــا قطــع آث
علــى الشــاطىء احلالــي وماجاورهــا مــن مخلفــات بركانيــة. 
وبــرزت أيضــاً عــدة رقائــق يف جــرف شــعب يشــق مخلفــات 

الشــاطىء ورواســبه )اللوحــة 5.6أ(

ــم تتضــح حتــى اآلن العالقــة بــن مخلفــات الشــاطئ وقطــع  ل
الرواســب  مــن احلصــى  طبقــة  دفنتــه  قــد  اآلثار-فبعضهــا 
حتــت الطبقــات تضــم حجــارة بركانيــة مســتديرة. ولــم تتأثــر 
كثيــراً األدوات احلجريــة بعوامــل التعريــة؛ ممايــدل علــى أنهــا 
لــم تبتعــد كثيــراً عــن بقعهــا )اللوحــة 5.6ب( ثــم اســتحجرت 
ــا  ــراض أن له ــى افت ــات عل ــا برواســب الكربون ــة بكامله الطبق
صلــة مبــا يعلوهــا مــن مخلفــات صخــور الشــاطئ وتراكمــت 

مسح جنوب غربي اململكة )١4٣4هـ / فبراير-مارس20١٣م(
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الشــاطىء مثــل رواســب  مــن مخلفــات  أخــرى  علــى طبقــة 
ــة. ــا قطــع أثري ــن بينه ــع واألصــداف م القواق

بتقنيــة  لتأريخهــا  عينــات  الشــاطىء  رواســب  مــن  أخــذت 
اإلضــاءة احملفــزة وحتليلهــا أيضــاً حيــث بــرزت بناحيــة احملجــر 
الرئيــس وأخــرى فيهــا قطــع آثــار مندفنــة ويحتــاج هــذا املوقــع 
إلــى أبحــاث معمقــة للكشــف عــن تاريخــه كامــاًل وتصويــر 
خريطــة لرواســب الشــاطىء والتحقــق مــن عالقاتهــا بقطــع 

ــا. ــة فيه ــار املندفن اآلث

مواقع الساحل يف برك

وقــف الفريــق علــى عــدد مــن آكام املرجــان اليابســة علــى 
واملشــاهدات  املعاينــات  لدراســة  احلالــي  الســاحل  طــول 
املدونــة مســبقاً بالتفصيــل عــن مظــان قطــع اآلثــار؛ قــد ذكرهــا 
مؤلفــون يف املاضــي وأيضــاً دونهــا فريــق )دســبيرس( يف مايــو-

ــة مواضــع : ــو 20١٣م. وهــي أربع يوني

ــا  ــات 287-288، 627-640، 669-670 شــوهد به -اإلحداثي
رقائــق ونويــات مــن البازلــت تعــود إلــى العصــر احلجــري املبكــر 
ــات مــن  ــا رقاق ــر عليه ــة بأكمــة مرجــان عث ــى حم ــرة عل متناث

البازلــت تعــود إلــى العصــر احلجــري األوســط.

-اإلحداثيــات 289، 64١-649 شــوهدت قطــع آثــار معمولــة 
مــن البازلــت تعــود إلــى العصريــن احلجريــن املبكــر واألوســط 
علــى آكام مــن شــعب املرجــان التــي تشــكلت علــى حمــة بــركان.

-اإلحداثيــة 650-65٣ شــوهدت رقاقــة مــن العصــر احلجــري 
األوســط علــى حمــة بــركان فــوق شــعبة مرجانيــة.

كثيفــة  لقــى  -اإلحداثيــات 654-668، 672-674 شــوهدت 
مــن قطــع اآلثــار معمولــة مــن البازلــت  مبوقــع املســح الشــامل 
2١6-208 )زاريــن وآخــرون ١98١( مــن العصريــن احلجريــن 
املبكــر واألوســط علــى آكام مرجانيــة علــى جانبــي جبــل بركاني 

منهــا فــأس ونــوى ورقائــق.

جنوبي القنفذة 

جــرت زيــارة قصيــرة اســتطالعية مبدئيــة علــى شــمالي حــرة 
بــرك بجنــوب القنفــذة وعثــر علــى قطــع أثريــة مــن العصــر 
احلجــري األوســط يف ثــالث نــواٍح: قطعتــان علــى حمــة قريبــة 
مــن الــوادي احلالــي الــذي يشــق شــعاباً عميقــة )اإلحداثيــات 
7١5-726، 744، 7٣2-7٣5، 745-746( وعلــى ســفح جبــل 
والكوارتــز )اإلحداثيــة 727-7٣0( وشــوهدت  البازلــت  مــن 
ــار غيــر معروفــة مــن العصــر احلجــري القــدمي علــى  قطــع آث

ــة 7٣7-74١(. ــوادي )اإلحداثي ــة مــن ال ــة قريب حمــة بركاني

شــوهدت رســوم يف شــعب بجانــب الــوادي )اإلحداثيــة 2١7-
2١9( )اللوحــة 5.6ج( نقشــت علــى جالميــد مــن البازلــت 
تقريبــاً  5م2  مســاحتها  إحداهمــا  ناحيتــن  يف  البركانــي 
واألخــرى أكبــر منهــا متتــد 8 م تقريبــاً علــى امتــداد حافــة 
احلمــة. ويحتــاج املوقــع إلــى تســجيل أوصافــه ومعلوماتــه بدقــة 
ــه والبحــث مســتقباًل عــن النقــوش  ــه ومعامل ــل طبيعت مــع حتلي

والرســوم يف محيطــه.

لوجــود رواســب مــن العصــر الرباعــي يف املنطقــة؛  ونظــراً 
فيحتمــل أنهــا تضــم مواقــع طبقيــة ميكــن الوصــول إليهــا مــن 
خــالل مــا شــكله الــوادي مــن جرفــان أخاديد.ووجــود رواســب 
ــة 742( أكــدت  ــوادي أيضــاً )اإلحداثي ــر املتاخمــة لل مــن اجلي
ــري،  ــة قدميــاً وطــرق ال ــة عمــل منــوذج عــن البيئ ــى إمكاني عل
فأخــذت عينــات مــن رواســب اجليــر وذلــك إلجــراء مزيــد مــن 

ــا . ــل عليه التحلي

النتيجة:

أبــرزت نتائــج هــذا املوســم أهميــة منطقــة جــازان يف زيــادة 
يف  القــدمي  احلجــري  العصــر  عــن  أكثــر  الفريــق  معرفــة 
مثــل  طبيعتهــا  ومعالــم  عديــدة  ومناطــق  العربيــة  اجلزيــرة 
شــواخص رواســب اجليــر وآكام الشــعاب املرجانيــة وهــذا مــن 
شــأنه اإلســهام كثيــراً يف معرفــة البيئــات القدميــة إبــان الدهــر 
الرابــع بجنوبــي اجلزيــرة العربيــة عــالوة علــى مــواد اآلثــار 
ــة: املبكــر واألوســط واملتأخــر. ــرة مــن العصــور احلجري الكثي

انطلــق موســم االســتطالع مــن مشــروع مســح العال-الوجــه 
زبجنيــو. الدكتــور  يديــره  20١٣م  عــام   8-5 أكتوبــر  يف 
تي.فيمــا مــن جامعــة هلســنكي بفنلنــدا بالتعــاون مــع معهــد 
)اللوحــة  املســح  منطقــة  تظهــر  حيــث  األوســط،  الشــرق 
 6.١ أ( مربعــة الشــكل تقريبــاً وتقــع بشــمال شــرقي العــال

)26º 36’ 28.16’’ N; 37º 55’ 26.84’’ E( وبالركن اجلنوبي 
25º 21’10.52’’ N;( األحمــر  البحــر  لســاحل   الغربــي 
36º 53’ 36.92’’ E( أي جنوبــاً مــن وادي احلمــض ورأس 
جريجيــب. وقــد ركــز املشــروع علــى املناطــق القدميــة مــا بــن 
ــاً  ــة الوجــه حالي العــال وســواحل البحــر األحمــر خاصــة مدين
)26º 14’ 2.17’’ N; 36º 28’ 5.78’’ E( وتبلغ هذه املسافة 
١80كــم يف خــط مســتقيم؛ بيــد أن املنطقــة بــن العــال والوجــه 
تســودها سلســلة مــن جبــال احلجــاز )900 و ١600 م تقريبــاً 
فــوق ســطح البحــر( منطلقــة مــن الشــمال الغربــي إلــى اجلنوب 
الغربــي، وأعلــى قمــة هــي جبــل الــورد علــى ارتفــاع 2096م 
عــن ســطح البحــر. وتكثــر باملنطقــة الوديــان ومقــاري الســيول 
أشــهرها وادي اجلــزل ووادي احلمــض )اللوحــة6،2ب( وميكــن 
دخــول وادي اجلــزل مــن ناحيــة وادي العــال حيــث ينطلــق مــن 
اجلنــوب الشــرقي متجهــاً إلــى الشــمال الغربــي ناحيــة تبــوك 
ــر، و يصــل وادي احلمــض  ــى ســواحل البحــر األحم ــراً إل عاب
املنطقــة مــن جنوبهــا الشــرقي ويلتقــي بــه وادي اجلــزل مغربــاً 
إلــى ســهول الســاحل وينطلــق الواديــان حــول مرتفعــات جبــال 
احلجــاز ومســالكهما أطــول بكثيــر مــن غيرهمــا تتخلــل اجلبــال 

يف خــط مســتقيم تقريبــاً.

اكتشافات سابقة

ــم إال  ــا ســلف الله ــاً كم ــاً عام ــة أثري ــازال استكشــاف املنطق م
العــال ومدائــن صالــح فقــد ســبق أن استكشــفهما العاملــان 
الفرنســيان جوســن وســافيناك يف مطلــع القــرن العشــرين 
)١9١4م( ووصفــا مســتوطناتها القدميــة وماجاورهــا. وقــد 
طــال مناطــق شــمال غربــي اململكــة وشــماليها املســح الشــامل 
١98١م،  وآخــرون،  )إجنراهــام  امليالديــة  الثمانينيــات  يف 
وجلمــور وآخــرون ١982م( شــمل املنطقــة بــن الوجــه والعــال/

مدائــن صالــح لكــن دون تركيــز؛ ممــا كان لــه أثــر يف عــدم 
املســوحات  أمــا  آنــذاك.  قبــل اإلســالم  تســجيل أي مواقــع 
عــدة  فســجلت  القدميــة  التعديــن  مواقــع  عــن  املتخصصــة 
ــة  ــا مســتوطنات زراعي ــداد وادي اجلــزل منه ــى امت ــع عل مواق
ومنشــآت أغلبهــا إســالمية وبعضهــا قبــل اإلســالم )كســناوي 

١98٣م(. وآخــرون 

نبذة تاريخية 

بــدالً مــن تســجيل جميــع املواقــع األثرية داخــل املنطقة احملددة 
كمــا ذكــر آنفــاً اســتهدف املشــروع أساســاً مســح العال-الوجــه 
حــول أنــواع تبــادل التجــارة البعيــدة وطــرق التواصــل يف غربــي 
األحمــر خاصــة قضيــة  البحــر  ومنطقــة  الغربيــة  اجلزيــرة 
وجــود درب )أو دروب( تربــط منطقــة العــال وبالتالــي مدائــن 
صالــح )احلجــر قدميــاً( بســاحل البحــر األحمــر، ويحــاول 
املذكــور يف حملــة  لوكاكومــي  موقــع  إثبــات  أيضــاً  املشــروع 
أيليــوس غالــوس إلــى اجلزيــرة العربيــة يف 25 قبــل امليــالد كمــا 
رواه ســترابو يف كتابــه )اجلغرافيــا  ١6.4. 2٣-24 ( وورد 
وصفــه يف كتــاب » الطــواف حــول بحــر إرتيريــا« )الطــواف ١9( 
ــاء  ومركــز جتــارة وجمــرك )هــاكل وآخــرون 200٣:  ــه مين بأن

564-566 و 606-625 نصــوص وتعليقــات( 

احتكــر ممــن ســكن مــن األنبــاط يف مناطــق بــاألردن وســوريا 
واململكــة العربيــة الســعودية جتــارة العطــور املربحــة خــالل 
ــع ق.م.  ــرن الراب ــن الق ــة-أي ب ــن الهلنســتية والروماني الفترت
حتــى القــرن الثالــث ميــالدي؛ )انظــر مثــاًل، بورســوك ١98٣م(. 
وعقــب توســعهم جنوبــاً وســكنهم يف واحــة العــال باخلريبــة 
ســكناً  أسســوا  الحقــاً(  حليــان  ومملكــة  ديــدان  )عاصمــة 
ــح )احلجــر قدميــاً( وأضحــت مركزهــم  ــن صال آخــر يف مدائ
السياســي يف اجلنــوب ومركزهــم التجــاري  علــى مايســمى 
بـــــ«درب البخــور« وهــو مســالك متشــابكة مــن دروب القوافــل 
بجنوبــي  البخــور  مبناطــق  املتوســط  البحــر  شــرقي  تربــط 
ــل  ــد مــن التفصي ــة )انظــر بوتــس ١988م ملزي ــرة العربي اجلزي
واإليضــاح عــن الــدروب(. وكشــفت تنقيبــات الفريــق الســعودي 

مشروع مسح العا-الوجه 
)موسم استطاع  ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

 زبجينيو.ت.فيما، ليلى نعمي، ضيف اهلل الطلحي، ويل كنيدي،
خالد احلايطي،محمد الظاهري، عبداهلل البادي
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الفرنســي املشــترك قريــة كبيــرة مســّورة يف مدائــن صالــح 
رمبــا تعــود إلــى أوائــل القــرن الثالــث قبــل امليــالد حتــى القــرن 
ــاًل، الطلحــي ١990، نعمــي  ــاً )انظــر مث ــع ميــالدي تقريب الراب
20١١، نعمــي وآخــرون 2006، 20١0م( والبــد أن قريتهــم قــد 

ــا. ازهــدرت مــن مــرور القوافــل عليه

بالرغــم مــن أن اإلمبراطــور الرومانــي تراجــان قــد ضــم مملكــة 
األنبــاط ١06 ميــالدي؛ فإنــه لــم يــرد ذكــر عــن توقــف جتــارة 
البخــور بعيــدة املــدى علــى األقــل ليــس القــرن الثالــث ميــالدي 
)فيمــا 200٣( إال أنــه اتضــح أن التجــارة علــى البر قد نافســتها 
بشــدة مــرور جتــارة البحــر األحمــر رافــق ذلــك تطــور موانــىء 
ــر القــدمي(  ــل ميــوس هرمــوس )القصي ــى البحــر مث مصــر عل
وبيرنيــك )عــرب صالــح( ولــم تكــن أســرع وســيلة وحســب؛ بــل 
أرخــص )فيمــا ١996(. وكانــت أنشــطة املوانــيء املصريــة لهــا 
صلــة محــددة بأنشــطة املالحــة املوســمية ودخلــت مــع جتــارة 
الهنــد عبــر خطــوط املالحــة البحريــة وانتعشــت جتــارة جنوبــي 
اجلزيــرة العربيــة بــال شــك مــن ربــط البضائــع بحــراً علــى 
ســاحل البحــر ونقلهــا إلــى أقصــى الشــمال عبــر درب البخــور 
يف اجلزيــرة العربيــة. وقــد اهتــم الرومــان بالبحــر األحمــر 
ــه وكــذا مبراســي ســواحل اجلزيــرة العربيــة وســواحل  وجتارت
ــوكا  ــاء يف ل مصــر. ويتضــح ضمــن هــذا اإلطــار أن وجــود مين
كومــي وموقعــه لهمــا أهميــة بالغــة فقــد أكــدت مصــادر قدميــة 
بــأن لــوكا كومــي كان موقــع هــام يف نقــل التجــارة مــن جنوبــي 

اجلزيــرة العربيــة وممــا جــاء يف تلــك املصــادر:

ــان  ــي بســهولة وأم ــوكا كوم ــن ل ــل م ــى اإلب ــق التجــار عل »ينطل
ســالكن الــدرب متجهــن إلــى البتــراء وعائديــن منهــا أعدادهم 
اجلغرافيــا  )ســترابو،  جيــش«  كأنهــم  وإبــاًل  رجــاالً  كثــر 

.)١6.4.2٣

»تنقــل أحمــال العطــور مــن لــوكا كومــي إلــى البتــراء« )ســترابو، 
اجلغرافيا ١6.4.24(

»ثمــة مينــاء بــه قلعــة تســمى لــوكا كومــي ينطلــق منهــا درب على 
اليابســة ثــم إلــى البتــراء فامللــك األول-ملــك األنبــاط، وهــو 
مينــاء املرســى كان مبثابــة مينــاء جتــاري يســتقبل القــوارب 
اجلزيــرة  جنوبــي  مــن  قادمــة  بالبضائــع  محملــة  الصغيــرة 

العربيــة )الطــواف ١9( .

ــن  ــي ورأى بعــض الباحث ــوكا كوم ــع ل ــر اجلــدال حــول موق كث
العربيــة  اململكــة  ســاحل  تخــوم  غربــي  بشــمال  أنــه  ابتــداء 
الســعودية حيــث منطقــة البــدع ومواقــع األنبــاط يف مغايــر 
شــعيب ومقنــا، ممــا يــدل علــى أنهــا كانــت مأهولــة ردحــاً 
ــروان ١979؛  ــة بالبحــر )ك ــى صل ــت عل ــن ورمبــا كان ــن الزم م
بورســوك ١98٣: 48؛ ســايدبوثام ١986 : ١24-١26؛ يــوجن 
١997؛ جــراف 2000؛ ريحانــي 2004 (. ومــن املعــروف أن 
عينونــة مينــاء طبيعــي عثــر فيهــا علــى لقــى مــن اخلــزف علــى 
الســطح دل علــى نشــاط نبطــي رومانــي يف القــرن األول قبــل 
امليــالد حتــى القــرن األول ميــالدي )إجنراهام وآخــرون ١98١: 
76-77(. وثمــة فرضيــات اليعــول عليهــا كثيــراً تــرى أنهــا تقــع 
علــى الســاحل الغربــي مبــا فيهــا احلــوراء أو أملــج )ســبرجنر 
١875: 28( وينبــع البحــر )ڤــون وســمان ١976: 466(؛ بيــد أن 
باحثــن يــرون بــأن البخــور كان يشــحن مــن جنوبــي اجلزيــرة 
إلــى مــكان حــول مينــاء الوجــه حاليــاً )جاتيــر وســيالس ١988: 
١86-١87؛ كوفجنــي 200٣: 28-29( ثــم ينقــل بــراً إلــى أكبــر 

ــاط باملنطقة-احلجــر. ــز جتــاري لألنب مرك

ــاً مباشــرة مــن  ــج واســع جنوب ــوكا كومــي يف خلي ــع ل ورمبــا يق
الوجــه هــذا مــا أكــده ســترابو بأنــه مرســى طبيعــي )هرمــوس( 
وكان اخلليــج جنوبــي الوجــه مرفــأ كبيــراً يتســع ألســطول مــن 
١20 ســفينة شــحن، اســتعمله أيليــوس غاليــوس يف حملتــه. 
وممــا ذكرتــه املصــادر القدميــة مــن مســافات وتدقيقهــا إضافة 
إلــى عناصــر طبيعــة أرض عينونــة وحتليــل موقعهــا مقارنــة 
باألخــرى اتضــح جليــاً أن لــوكا كومــي كان بأقصــى اجلنــوب 
عــن عينونــة وأن الوجــه هــو أفضــل بقعــة للمينــاء القدمي)نابــو 

.)20١0

تعــد الوجــه مهمــة يف إطــار التجــارة البحريــة ومواصالتهــا يف 
الداخــل وخاصــة عالقتهــا مبوقــع أكــرا كومــي إذ ذكــر ســترابو 
ــن هــذه  ــوس عــاد م ــوس غالي ــي إيلي ــأن اإلمبراطــور الرومان ب
الناحيــة إلــى مصــر واصفــاً إيــاه مبنطقــة نبطيــة علــى البحــر 
األحمــر. والتعــرف علــى موقــع أكــرا كومــي أصعــب مــن حتديــد 
موقــع لــوكا كومــي إذ يعتمــد األمــر علــى موقــع األخيــر. ورأى 
ســايدبوثام )١986 :١26( أن أكــرا كومــي يقــع جنوبــي لــوكا 
كومــي فيمــا رأى موســل )١926: 299-٣0١( أنــه يف ضواحــي 
الوجــه . ويــرى آخــرون مثــل )هــاكل وآخــرون 200٣ : 6١5( إلى 

أن أكــرا كومــي مينــاء احلجر)مدائــن صالــح( يقــع يف ضواحــي 
الوجــه مبفيــض وادي احلمــض. فــإن صــح أن أكــرا كومــي كان 
مينــاء يف ضواحــي الوجــه احلديثــة مثــل لــوكا كومــي فمعنــاه أن 

هنــاك ميناءيــن متجاوريــن وهــو أمــر غيــر وارد.

ثمــة رأي يؤيــد ســترابو بالنظــر إلــى مــكان مغــادرة اإلمبراطــور 
الرومانــي أيليــوس غاليــوس وهــو احلجر-مدائــن صالــح حيــث 
توقــف يف أثنــاء انســحابه مــن جنوبــي اجلزيــرة العربيــة )نابــو 
20١0: ٣40-٣4١( وهــو معقــول جــداً خاصــة أنــه أكــد املســافة 
بــن أجــرا وميــوس هرمــوس كمــا حددهــا ســترابو، فيمــا يــرى 
ــع يف رأس كركمــة  ــه يق ــرا كومــي وأطالل ــأن أك ــان ب ــي الغب عل
علــى مســافة 40 كــم تقريبــاً جنوبــي الوجــه، وتبــدو علــى اللقــى 
ــى مســافة ١6  ــر عل ــة معروفــة بالقصي ــا مــن ناحي باملوقــع أنه
وادي احلمــض  كيــاًل شــمال شــرقي رأس كركمــة مبفيــض 
ومــازال بهــا بقايــا معبــد نبطــي وأبيــار )الغبــان ١99٣: نعمــي 

)4١ :2009

يستشــف مــن أطــالل األنبــاط بــأن ضواحــي الوجــه مهمــة جــداً 
ــىء القدميــة يف وســط تخــوم الســاحل الســعودي  ألحــد املوان
ــوكا كومــي يف منطقــة الوجــه كمــا  ــت ل ــو كان ــه ل ــه أن وأهــم من
تشــير املصــادر القدميــة لــكان منتــوج جنوبــي اجلزيــرة العربيــة 
ــاً وجــود درب  ــع منطقي ــراً، ومــن املتوق ــل ب ــم تنق ــا ث يفــرغ فيه
)مدائــن  احلجــر  إلــى  الوجــه  منطقــة  مــن  دروب  أو  قافلــة 

ــه ميــر العــال. ــح( مفترضــن أن صال

منهجية املشروع وأهدافه

يهــدف املشــروع إلــى حتديــد درب أو دروب بــن منطقتــي العــال 
والوجــه وذلــك ملايلي:

رمبــا كانــت طبيعــة املنطقــة ومناخهــا مناســبة لإلنســان   -
ومســالك. دروبــاً  فاتخذهــا  واحليــوان 

وفــرة املــاء والــكأل لإلنســان واألعــالف للماشــية كانــت   -
املنطقــة.  بهــذه  أيــام  عــدة  كافيــة 

إبراز اجلواّد والدروب واملسالك القدمية.   -

الوجــه  ضواحــي  يف  البحــث  إلــى  أيضــاً  املشــروع  ويهــدف 
والتقصــي يف داراتهــا خاصــة منطقــة الســهول الســاحلية بــن 

املدينــة احلاليــة ورأس كركمــة) رأس جريجيــب ( بحثــاً عــن 
ــة.  ــة املنطق ــد تكشــف عــن أهمي ــار ق ــا آث بقاي

ــى  ــدء يف املشــروع االطــالع عل ــة االســتعداد للب ــت مرحل تطلب
الدراســات العلميــة الســابقة واخلرائــط عــن طبيعــة املنطقــة، 
وتكاليفهــا  الــدروب  وحتليــل  األقمــار  صــور  إلــى  والرجــوع 
حاليــاً  املشــروع  ويطــور  املواقــع،  جهــاز حتديــد  باســتعمال 
قاعــدة بيانــات إلكترونيــة لتســجيل املواقــع ســاهم فيهــا ليلــى 

نعمــي وجيرمــي شــيتيكات. 

بعــد حتديــد أفضــل الــدروب املناســبة عبــر املنطقــة وطبيعتهــا 
ينطلــق العمــل امليدانــي ليتأكــد مــن أفضــل درب يحتمــل أن 
طرقــه النــاس يف املاضــي، والبــد مــن التفريــق بــن اآلثــار 
مواقــع  ِدَمــن،  مــزارع،  )قــرى،  وأطاللهــا  املســاكن  وبقايــا 
عبــادة(، وبقايــا زراعــة قدميــة )أبيــار ومــوارد ميــاه(، ونثــار 
اخلــزف وأدوات احلجــارة والنقــوش )فــن صخــري ووســوم 
القبائــل،( ومنشــآت )أســوار وغيرهــا(، ومواقــع نقــوش مــن 

جميــع الفتــرات.

عقــب اســتطالع عــام 20١٣م تبــن أن التوســعة يف العمــران 
مواقــع  تهــدد  الطبيعــة  وعوامــل  الطــرق(  )تعبيــد  والتنميــة 
اآلثــار. ويســتحيل بقــاء أي موقــع أثــري ســليم اآلن يف بطــون 
ــم الطمــي والرواســب. ومامــن  ــا نظــراً لتراك ــة أو حوله األودي
ســبيل أفضــل للعثــور علــى املواقــع مــن البحــث علــى ضفــاف 
الوديــان وحولهــا واجلبــال والنجــود واحلــزون واآلكام، وأبلــغ 
دليــل علــى الــدروب القدميــة مــا تــزدان بــه واجهــات الصخــور 
واجلالميــد مــن نقــوش ورســوم، وكان ال بــد مــن حتديــد بقايــا 
ــاه والوقــران ومقــاري  اآلبيــار القدميــة ورســومها ومكامــن املي
امليــاه الرئيســة بقــي النــاس يســتقون منهــا حتــى وقــت قريــب، 
ــي املنطقــة عــن معرفتهــم  ــه أهال ــة مايروي ويعكــس هــذا أهمي
مبواقــع النقــوش ومصــادر امليــاه قدميــاً وماســلكه األجــداد مــن 

دروب قدميــة.

حساب أقل الدروب كلفة وأقصرها  )الدرب املقربة(

املعلومــات  نظــام  علــى  مؤخــراً  اآلثــار  دراســات  اعتمــدت 
اجلغرافيــة املتقــدم ومنهجيــة حســاب املســافات قليلــة الكلفــة 

العال-الوجه موسم استطالع 20١٣م
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لرســم   الواقعــي  املســح  اســتراتيجية  علــى  يعتمــد  بجهــاز 
ــات املنطقــة  ــدروب واملســارات القدميــة بدقــة؛ ويظهــر بيان ال
الوعــرة مــن شــعاب وســالن  النواحــي  أي يتحاشــى  قدميــاً 
بسلوشــي  2٣6-2٣7؛   :20١١ وبسلوشــي  )هــرزوج  وحــزون 
20١2: ١١5(  ويســاعد منهــج حســاب املســارات قليلــة الكلفــة 
يف صياغــة منــوذج عــن املواقــع القدميــة وترابطهــا وتنظيمهــا 
ــف  ــاط مختل ــان وارتب ــا واألم ــال بينه ــث ســرعة االنتق مــن حي
ــر أن هــذه  ــا )بسلوشــي 20١2:١١5(، و غي ــع بعضه ــع م املواق
املنهجيــة التأخــذ يف احلســبان عوامــل اجتماعيــة معينــة مثــل 
املطالبــة بالســيادة علــى املناطــق واحلمــى أو مايفضلــه الفــرد 
وبسلوشــي  )هــرزوج  املفقــودة  األثريــة  البيانــات  واســتبعاد 
20١١: 2٣7؛ بسلوشــي 20١2:١١5( . تعتمــد هــذه احلســابات 
غالبــاً علــى قيــم امليــالن حيــث حتتســب مــن منــوذج االرتفــاع 
الرقمــي للمواقــع حاليــاً، و بإمــكان هــذه البرامــج املختلفــة 
لتحديــد املواقــع مــع معــادالت متنوعــة حســاب أفضــل الــدروب 
وكــذا  نقطتــن محددتــن مســبقاً،  بــن  والطــرق  واملســالك 
مــا  خــالل  مــن  وأســهلها  واملســالك  املقربــة  الــدرب  قيــاس 
يحتاجــه اإلنســان مــن طاقــة ليعبــر املنطقــة راجــاًل أو حســاب 

)بسلوشــي ١١5:20١2(. الزمــن 

وملعرفــة أول درب مقربــة هــو )أ( ) اللوحــة6.2أ ، درب بنــي( 
والــدرب )ب(هــو أســهلها وأيســرها مــن العــال إلــى الوجــه 
)اللوحــة 6.5ب، درب رملــي اللــون( اســتعمل لذلــك برنامــج 
)ESRI´s ArcInfo 10.1(١ لدقتــه يف احلســاب ٣0 م تعمــل 
بــه وزارة االقتصــاد والتجــارة والصناعــة يف اليابــان ووكالــة 
ــار )ب( أقــل  ــار )أ( ، اليحســب االختي ناســا2 وبخــالف االختي
ــة  ــل يحســب املســافة املقطوع ــة؛ ب ــة معين ــور منطق ــة عب تكلف
2-عوامــل  الطبيعــة،  علــى  احلقيقيــة  كمايلي:١-املســافة 

الطبيعــة املؤثــرة عليهــا مــن عوامــل أو قيــم احتــكاك٣. 

ولهــذا يظهــر الــدرب املقربــة )بلــون بنــي( حســب حتليــالت 
ــاً مــن  نظــام املواقــع اجلغرافيــة علــى هيئــة مســار متجــه غرب

تعتمــد اخلوارزميــات علــى حســاب قيــم احتــكاك خطــوات الراجــل يف   ١
 [(slope value² x 0،031)-(slope :منطقــة منخفضــة  ومعادلتهــا

value x 0،025)]+1= friction value of a pixel
http://www.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/4.  2

 html).
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/  ٣

index.html#//009z00000022000000.html

العــال مــن خــالل مرتفعــات حــرات العويــرض ثــم أجــزاء مــن 
وادي اجلــزل ويســتمر غربــاً عبــر الطريــق احلالــي فالبالطــة 
والبــدع وأبوقــزاز مــاراً بطريــق الكــر حتــى يبلــغ ســهل الســاحل 
شــمال شــرقي الوجــه؛ أمــا أيســرها لكنــه أطولهــا قليــاًل )لــون 
رملــي( يبــدأ مــن وادي العــال متجهــاً جنوبــاً عبــر وادي اجلــزل 
والتقائــه بأكبــر مقــراة ســيول باملنطقــة أي وادي احلمــض 
الســاحلي  الســهل  يدخــل  حتــى  الــوادي  يجانــب  ومســتمراً 
شــرقاً مــن رأس كركمــة )اللوحــة 6.2.أ، 6.٣أ( وســوف يطبــق 
مشــروع مســح العال-الوجه جتارب أخرى على نظام )حســاب 
املســار قليــل الكلفــة( وتطبيــق اخلوارزميــات وأســاليب املقارنــة  
حلســاب الطــرق ونتائــج املســوحات ووضعهــا يف إطارهــا مــع 

املعطيــات األثريــة املرصــودة.

استطاع ٢٠١٣م

خصــص وقــت إلجــراء اســتطالع عــام بــدالً مــن املســح املنتظــم 
نظــراً لضيــق وقــت أعمــال امليــدان عــام 20١٣م؛  فجــرت 
معاينــة املنطقــة ملعرفــة طبيعتهــا وخصائصهــا والبحــث عــن 
أقصــر املســالك مباشــرة )الــدرب املقربــة( ممــا كشــفه جهــاز 
حتديــد املواقــع. وباالطــالع علــى اخلرائــط وصــور األقمــار 
تبــن ظهــور  شــعاب وأوديــة يف اجلبــال وجــواد ومســالك رمبــا 
ــوان يف املاضــي وقــد تبــن حقيقــة أن  ســلكها اإلنســان واحلي

ــاً. ــدة حالي ــدروب املناســبة يف املاضــي هــي املعب بعــض ال

تتبــع املشــروع دربــن همــا )١و2( ودرس شــيئاً مــن )مســار 
مــن  الثالثــة  الطــرق  تبــدأ  اجلهــاز.  قــراءة  ضــوء  علــى   )٣
طريــق العــال ســلكها املقــّور مــن خــالل وادي العــال، ثــم يدخــل 
الطريــق بنهايــة الــوادي مقــراة ســيول واســعة بــوادي اجلــزل، 
وإلــى الشــمال الغربــي مــن هــذه الناحيــة  علــى مســافة عــدة 
ــرة اإلســالم. ــل فت ــات مــن أوائ ــاك موقــع املابي ــرات هن كيلومت

الدرب١

ينطلــق هــذا املســار )اللوحــة6.٣ب( مباطنــاً وادي فضالــة-
وهــو طريــق معبــد اآلن ويتجــه إلــى اجلنــوب الغربــي ناحيــة 
ــر الســطيح مقطوعــة يف  ــا بئ ــدة« بالقــرب منه مســتوطنة »جي
صخــر غيــر مطويــة )اللوحــة 6.4أ( رمبــا كان النــاس يســتقون 

منهــا حتــى وقــت قريــب، وثمــة بئــران قدميتــان يف مســتوطنة 
جيــدة حيــث يصعــد الطريــق هاهنــا جرفــاً قــد ســاهم أهالــي 
املنطقــة يف تعبيــد بعضــه ثــم ينحــدر هابطــاً يف وادي اخلــرار،  
ثــم ينعطــف جتــاه شــمال غربــي اخلــرار )اللوحــة 6.4ب(، 
حولــه واد نقشــت علــى جوانــب صخــوره حيوانــات )اللوحــة 
ــة تســمى اخللخــول،   ــث بناحي ــي حدي ــذا نقــش عرب 6،4ج( وك
وثمــة بئــر أخــرى بعلــو الــوادي نفســه ذكــر األهالــي أنهــا معطلــة 
قــرب اخلــرار  تقريباً)اللوحــة 6.4د(. وهنــا  منــذ ٣0 ســنة 
يفتــرق الطريــق إلــى مســار جنوبــي يذهــب إلــى اخلربــة ثــم 
املنجــور علــى امتــداد وادي القديــر، ومــا أن يتــرك الســائر 
اجلبــال خلفــه حتــى تتســع املنطقــة مــن اخلــرار حتــى املنجــور 
ــة مــن الطمــي منخفضــة األرض  ــى ترب وتســتحيل طبيعتهــا إل
بهــا مفائــض أوديــة صخريــة وجبــال ســهلة الصعــود ودعبــان 
وشــعاب لكــن تبــدو اجلبــال للقــادم مــن الســاحل عقبــة كــؤوداً 
ال ميكــن عبورهــا )قــارن اللوحــة 6.4ه  مــع اللوحــة 6.9أ( 
وأي درب يأتــي مــن املنجــور إلــى اجلنــوب الغربــي فإنــه يدخــل 
مقــراة وادي احلمــد ثــم ســواحل البحــر األحمــر. أمــا املســار 
اآلخــر فيحــاذي وادي اخلــرار متجهــاً ناحيــة قريــة الســديد ثــم 
جنوبــاً مــن جبــل الــورد مســتمراً إلــى الشــمال الغربــي ناحيــة 

الكــر.

الدرب٢

يســلك هــذا الدرب)اللوحــة 6.5أ( وادي ثــاري متجهــاً مــن 
الشــرق إلــى الغــرب ؛ وعلــى بعــد 22 كــم تقريبــاً مــن تقاطعــه 
مــع طريــق وادي فضالــة هنــاك طريــق أخــرى عبــر العــال-

الوجــه متجــة إلــى اجلنــوب الغربــي ناحيــة القــرم والفــراش 
والــورد حيــث يتقاطــع مــع وادي ثــاري متجهــاً مــن الشــرق إلــى 
الغــرب، و يتألــف بطــن الــوادي مــن رواســب الطمــي وأغلبهــا 
احلصــى واحلجــارة احلــادة وحتتضنــه جبــال شــاهقة )اللوحــة 
6.5ب( وقــد تبــن أنــه ال يوجــد مخــرج لــوادي ثــاري من الغرب 
ــراة  ــى بَعجَمة-وهــي مق ــد وانته ــث اســتضاق مــن اجلالمي حي
ســيول علــى ارتفــاع 5 أمتــار لكــن ميكــن قبــل نهايــة الــوادي 
ــى  ــراح قــدمي عل ــة م ــه وثم ســلوك درب آخــر وهــو وادي قميل
جانــب هــذه الــدرب حولهــا رجــوم وقبــور بيضاويــة  الشــكل 
)اللوحــة  وبئــر  و6.6ب(  6.5ب  باحلجر)اللوحتــن  مبطنــة 
6.6د( ويذهــب الــدرب أيضــاً ناحيــة »طيــب االســم » ويفضــي 

إلــى وادي الســديد واخلــرار وقــد رصــف علــو الطريــق احلالــي 
بالزفــت لكنــه ردىء احلــال شــديد االنحــدار علــى الســيارة 
ــذا، ســمي جــاّدة طيــب  ــور اجلمــال )ل ــه كان جــادة لعب ــل إن قي

االســم(.

الدرب٣ 

الــدروب )اللوحــة 6.7أ( وفقــاً  يســلك هــذا املســار أقصــر 
لقــراءة جهــاز حتديــد املواقــع منطلقــاً مــن العــال صاعــداً حــرة 
البحر(حتــى  ســطح  عــن  700-١200م  )بارتفــاع  العويــرض 
هبوطــه بــوادي اجلــزل بأقصــى الغــرب عبــر طريــق العــال-

الوجــه املزفلــت ؛ وذكــر األهالــي أنــه رمبــا يكــون هنــاك درب 
للنــزول غيــر أنــه مبعاينــة املنطقــة اتضــح غيــر ذلــك ، وينفــرج 
الــوادي متســعاً علــى مســاحة تقــارب 2-4 كــم تســيل عبــره 
ســيول النقيــل وتســتقر علــى مــدار العــام يف بعــض دعبانــه 
وســالنه وأغلــب باطــن الــوادي مــن الرمــل وبعــض نواحيــه 
حجــارة وحصــى لكنــه عمومــاً مريــح النتقــال احليوانــات مــن 
خاللــه )اللوحــة 6.7ب( . ومــع أنــه لــم يعثــر علــى أي نقــوش 
أو بقايــا أثريــة؛ فإنــه اليســتبعد العثــور علــى شــيء منهــا علــى 
ســفوح الــوادي، وعنــد انعطــاف الــوادي شــماالً جتــاه تبــوك 
ســلك الفريــق طريــق العال-الوجــه مــروراً بالبالطــة والبــدع 
وأبوقــزاز متجهــاً جنوبــاً إلــى الكــر، وذكــر بعــض األهالــي جــادة 
قدميــة تفضــي إلــى الســاحل مــروراً بالزريبــة رمبــا كانــت علــى 
طريــق احلــج املصــري خاصــة أنــه رمبــا كان هنــاك قلعــة،  
وميكــن للمســافر االنتقــال مــن الكــر والبــدع إلــى الــورد عبــر 

ــدة. ــل وأبوحدي جــادة متــر بالنجي

دراسة التقييم

طاملــا أنــه لــم تســجل ال أطــالل وال نقــوش يف أثناء االســتطالع؛ 
تقييــم  خاللهــا  مــن  ميكــن  التــي  احليويــة  املعلومــات  فــإن 
اســتراتيجية مســح مســتقبلي وتطويــره يجــب أن تهتــم بطبيعــة 
هــذه الــدروب واملســالك واجلــواّد وظروفهــا، وثمــة درب مهــم 
بديــل عمــا كشــفه جهــاز حتديــد املواقــع رمبــا طرقــه اإلنســان 
يف املاضــي )اللوحــة 6.8أ(. وتبــن أن الدربــن ١ و2 قصيــران 
ورابطــان مباشــران بــن العــال والبحــر األحمــر مــع أنهمــا 

ــرة وعــرة )اللوحــة 6.8ب، 6.9أ (. ــاالً كبي ــالن جب يتخل

العال-الوجه موسم استطالع 20١٣م
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رمبــا يكشــف الــدرب١ عــن مســتجدات يف دراســات قادمــة مــع 
أنــه شــديد الصعــود بــوادي اخلــرار وكــذا انحــداره منــه  وعلــى 
جنبــات هــذ الــدرب مــوارد ميــاه طبيعيــة مــع أنهــا قــد حتتــاج 
إلــى دراســة. والــدرب2 هــو األقصــر ومباشــرة يحتمــل أنــه ميــر 
ــب االســم( أو  ــة تســمى )طي ــوده ناحي ــد صع ــواٍح  وعــرة عن بن
انحــداره منهــا. ومعضلــة التنقــل عبــر هــذا الــدرب علــى امتداد  
وادي ثــاري طبيعتــه احلجريــة وهــي حــزون قــد تضــر باحليــوان 
عنــد ســيرها محملــة بامليــرة ؛ فاإلبــل مثــاًل معتــادة علــى الســير 
يف األراضــي الدمثــة والرمليــة وقــد تتحفــى أخفافهــا ويكودهــا 
مــا  ؛باســتثناء  وداغ، ١98١: ١02-٣(  املســير)غوتييه-بيلترز 
اعتــادت عليــه حيوانــات املنطقــة يف هــذه الناحيــة ؛ مــع أن 
املعــروف أن قوافــل اإلبــل يكودهــا الســير يف األماكــن الوعــرة 

)موســيل ١928: 95(.

يتطــاول الــدرب٣ ناحيــة طويلــة مــن وادي اجلــزل عبــر حتويلــة 
بأعالــي جبــال املنطقــة وحســنته وفــرة امليــاه بــوادي اجلــزل 
الــدروب األخــرى ووفــرة املرعــى  العــام عكــس  علــى مــدار 
الــِرمت  شــجر  مثــل  وأشــجار  وأعشــاب  نباتــات  مــن  لإلبــل 
املنتشــر بكثــرة يف معظــم األوديــة حيــث ترعــى اجلمــال البالــة 
وهــو َحبُــل شــجر الســّيال )شــكل24( وَحبُــل شــجر الّســُمر 
وطرفائه)اللوحــة 6.9ج( وهــو مــا رق مــن غصونــه ويزهــر يف 
العــام مرتــن عكــس شــجر الــرمت الــذي يزهــر مــرة يف العــام، 
ــرة   ــب هــذه األشــجار يف وادي اجلــزل تنمــو بكث وتبــن أن أغل
ــو خــارج وادي  ــت تنم ــد إن كان ــاري دون التأك ــا يف وادي ث منه

ــدرب٣. ــى طــول ال اجلــزل عل

ومــع أن الدربــن ١و2 حقيقــة همــا أقصــر مايربــط بــن العــال 
والوجــه فالبــد مــن األخــذ يف احلســبان أن خصائــص مســار 
اإلبــل  أعــداد  يتضمــن   )20١4 )ســيالند  الكبيــر  القوافــل 
ونــوع أحمالهــا لالنتقــال عبــر  والــكأل  املــاء  إلــى  وحاجتهــا 
املناطــق الســهلة. وقــد كشــف جهــاز حتديــد املواقــع أطــول درب 
)اللوحــة 6.2 أبلــون رملــي( يباطــن وادي احلمــض الفســيح  
ورمبــا هــو أيســر درب لقوافــل اإلبــل وأســهل مــن القصيــرة 
لكــن هذيــن الدربــن صعبــن. ســوف يركــز العمــل يف املوســم 
القــادم علــى درب وادي احلمــض لدراســة مفيضــه يف ســهول 

ــر. ــع القصي ــذا موق الســاحل وك

متهيد

العصــور احلجريــة فــي وادي حنيفــة واضحــة بضخامــة أعــداد 
املواقــع التــي وجــدت وأحجامهــا وبيئاتهــا؛ ففــي املوســم األول 
الــذي خصــص ملســح الــوادي الــذي بــدأ يــوم اإلثنــن املوافــق 
١2/١8/ ١4٣2هـــ وانتهــى فــي يــوم ١4٣٣/١/١8هـــ مــن أجــل 
حصــر وتثبيــت وتصويــر جميــع املواقــع األثريــة التــي يكتشــفها 
مائــة  البالــغ  الــوادي  امتــداد  علــى  آنــذاك  العمــل  فريــق 
ــن 556  ــة فهري ــد ثني ــا عن ــراً مــن مســايله العلي وســتن كيلومت
59 45شــرقاً-689 56 24 شــماالً وحــى مدخلــة فــي الركــن 
الشــمالي الغربــي حملافظــة اخلــرج عنــد اإلحداثيــات 575 ١0 
47 شــرقاً-20١ ١7 24 شــماالً مت اكتشــاف وتثبيــت أربعمائــة 
وجــرى  وتراثيــاً،  وتاريخيــاً  أثريــاً  موقعــاً  وأربعــن  وثمانيــة 
ــه، أجنــز  ــه وأخــذ صــور ل ــت إحداثيات ــع وتثبي وصــف كل موق
العمــل فــي تقريــر جــاء فــي خمســمائة وتســع عشــرة صفحــة، 
وســلمت نســخة منــه ملركــز األبحــاث والتنقيبــات األثريــة فــي 

ــار )اللوحــة ٣.7(. ــة للســياحة واآلث ــة العام الهيئ

ويف موســم هــذا العــام )١4٣5هـــ( الذي بدأ فــي ١4٣5/5/١هـ 
وانتهــى فــي ١4٣5/6/١هـــ جــرى التركيــز علــى مواقــع العصور 
احلجريــة الواقعــة فــي اجلــزء األعلــى لــوادي حنيفــة، فــي مــا 
يســمى بشــعيب احليســية )رحبــة احليســية(، ووادي اخلمــرة، 
الشــمال  فــي  ســدوس  منخفــض  بــن  الواقعــة  والهضــاب 
ووادي بوضــة فــي اجلنــوب والــذي يتصــل برحبــة احليســية 
فــي نهايتــه الغربيــة عبــر هضــاب ذات ارتفاعــات منخفضــة 
ــة احليســية ليشــكال  ــث يلتقــي برحب ــه الشــرقية حي ويف نهايت

ــة )اللوحــة ١.7(. ــة للجــزء األوســط مــن وادي حنيف البداي

ونتــج عــن هــذا العمــل حتديــد ثمانــن موقعــاً، منهــا خمســون 
فــي رحبــة احليســية )املواقــع ذات األرقــام ١-50(،  موقعــاً 
وخمســة مواقــع فــي شــعيب قــرى عبيــد )املواقــع ذات األرقــام 
ــوادي  ــة ل ــة اجلنوبي ــى احلاف ــاً عل ــا عشــر موقع 5١-55(، وأثن

ــع فــي  ــام 56-67(، وخمســة مواق ــع ذات األرق ــوخ )املواق صلب
اجلبــال الواقعــة بــن العيينــة وســدوس )املواقــع ذات األرقــام 
68-72(، وثمانيــة مواقــع )املواقــع ذات األرقــام 7٣-80( فــي 
اجلنوبــي  واحلــد  احليســية  رحبــة  بــن  الواقعــة  املرتفعــات 
للجهــة  طبيعيــاً  امتــداداً  متثــل  والتــي  ســدوس  ملنخفــض 

الشــمالية لرحبــة احليســية )اللوحــة 7.2(.

تركــزت منطقــة الدراســة علــى مواقــع أقــدم احلقــب الزمنيــة 
التــي وجــد آثــار لإلنســان تعــود إليهــا وبخاصــة مواقــع العصــور 
احلجريــة. شــملت الدراســة وصفــاً لعــدد مــن مواقــع العصــور 
احلجريــة منتشــرة علــى مصاطــب احلافــة الغربيــة لرحبــة 
ــة الغربيــة ملســافة تصــل  ــدة مــن حافــة الرحب احليســية واملمت
إلــى الكيلــن والنصــف داخــل الهضــاب املشــرفة علــى احلافــة، 
ــي الشــمال  ــل األبكــن ف ــة الدراســة مــن جب ــد منطق ــا متت كم
بــن  اجلنــوب  فــي  بوضــة  لــوادي  الغربيــة  احلــدود  حتــى 
اإلحداثيــات 609 57 ٣4 شــماالً-7١6 ١2 46 شــرقاً و20٣ 

54 24 شــماالً 769 ١2 046 شــرقاً )اللوحــة ٣.7(.

ــا  ــة عــن بعضه تتكــون منطقــة الدراســة مــن مصاطــب مرتفع
البعــض حتــى ســطح الهضبــة وحتــاذي تلــك املصاطــب وخاصة 
الســفلى منهــا ســهول تختلــف فــي اتســاعها وتتخلــل الســهول 
مجــاري ميــاه تختلــف فــي ســعتها وقوتهــا مــن ســهل إلــى آخــر. 
وتنحــدر تلــك الشــعاب مــن الهضبــة الواقعــة إلــى الغــرب مــن 
مصاطــب احليســية الغربيــة وتنتهــي بالطــرف الغربــي لرحبــة 
ــي بســهول واســعة  ــاً تنته ــة الشــرق، وأحيان احليســية فــي جه
ــدة  ــة، كمــا توجــد مواقــع عدي ــي للرحب تتصــل بالطــرف الغرب
فــي الســفح اجلنوبــي للسلســلة اجلبليــة الواقعــة إلــى الغــرب 
مائيــة  شــعاب  حتدهــا  مصاطــب  علــى  األبكــن  جبــل  مــن 
ــى  ــا إل ــد ميْله ــي بع ــوب لتنته ــى اجلن ــن الشــمال إل منحــدرة م
الشــرق بالطــرف الغربــي لرحبــة احليســية وغالبــاً مــا تنتهــي 
بســهول واســعة تنتهــي بالطــرف الغربــي لرحبــة احليســية. 

ــة نطاقــات. ــة فــي ثالث ــك املواقــع مــن حيــث البيئ وتظهــر تل

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م(

عبدالعزيز الغزي، عبدالعزيز بن لعبون، سعود الغامدي، عبداهلل الراشد،
مهدي القرني، مساعد الغزي، عبداهلل املطيري
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البيئــة األولــى: هــي بيئــة املصاطــب التــي تتمثــل مبســاطب 
ــن  ــى املتري ــد عل ــاًل مبــا ال يزي ــة قلي ــة عــن أرض الرحب مرتفع
وحتدهــا املجــاري املائيــة مــن جهــة أو أكثــر وتكــون منخفضــة 
عنهــا، تكثــر فــي هــذه البيئــة األحجار الرســوبية التــي تخالطها 
األحجــار الصوانيــه الســوداء املســتخلصة مــن احملاجــر التــي 
تقــع فــي ســفوح اجلبــال احمليطــة باملوقــع، وهــذه البيئــة ذات 
تربــة ناعمــة بعــد أن تقشــع مــن عليهــا احلجــارة املتناثــرة علــى 
ســطحها، وتوجــد حولهــا مصاطــب ورتــب جبليــة متواليــة فــي 
ارتفاعاتهــا رمبــا أنهــا كانــت هــي األماكــن احملببــة لوجــود 
ــة أدوات  اإلنســان، ومــن حيــث األدوات فوجــد فــي هــذه البيئ
متعــددة،  وظائــف  وذات  ومشــغولة  احلجــم  كبيــرة  حجريــة 
وقــد جتمــع األدوات أكثــر مــن وظيفــة. واألدوات بشــكل عــام 

مصنوعــة مــن الصــوان األســود املائــل إلــى البنــي الغامــق. 

البيئــة الثانيــة: هــي املصاطــب املمتــدة واملتصلــة مبصاطــب 
القصيــرة  األوديــة  تربطهــا بظهــر هضبــة تخترقهــا  أخــرى 
والشــعاب الصغيــرة، يســتوي ســطح الهضبــة ليمتــد ملســافة 
تصــل إلــى خمســة وعشــرين كيلومتــراً مــن الشــرق إلــى الغــرب، 
أي مــن احلــدود الغربيــة لرحبــة احليســية حتــى ثنيــة فهريــن 
فــي الغــرب وهــي احلافــة الفاصلــة بــن وادي املخــرة وســهول 
ــر فــي هــذه املصاطــب مصــادر احلجــر الصــوان  ــا، تكث ضرم
وعلــى  للرمــادي.  املائــل  واألبيــض  الفــاحت  والبنــي  األصفــر 
عكــس مواقــع البيئــة األولــى، تظهــر الصناعــات احلجريــة فــي 
هــذه البيئــة بأحجــام أصغــر فــي غالــب األحــوال وأكثــر فاعليــة 
مبوجــب التقنيــة املســتخدمة فــي صناعــة األدوات، ويبــدو أن 
اإلنســان وجــد بالقــرب مــن أماكــن صناعــة األدوات إذ مــن 
أنــه كان يصيــد فــي رحبــة احليســية ووادي  احملتمــل جــداً 
املخــرة وأبــا الهشــم وحــزوى وســدوس وحنيفــة وبوضــة حيــث 
يوجــد الغطــاء النباتــي ومصــادر امليــاه الدائمــة بشــكل العيــون 

ــر األليفــة. ــات غي ــي تردهــا احليوان الســائحة الت

البيئــة الثالثــة: هــي حافــات األوديــة والشــعاب الكبيــرة التــي 
متثــل املصطبــة الثالثــة، وهنــا توجــد مصــادر املــواد اخلــام، 
ومواقــع تصنيــع األدوات ومواطــن األوديــة الكبيــرة. تتفــاوت 
مواقــع تلــك البيئــة بــن 200م طــوالً و١50م عرضــاً ومنهــا 
ــع مــادة الصــوان  ــر، توجــد فــي هــذه املواق ــا األكث األقــل وفيه
األصفــر احملمــر والبنــي الفــاحت واألبيــض املائــل للرمــاد وقــد 

توجــد علــى شــكل طبقــات منكشــفة أو عــروق ممتــدة فــي 
الطبقــات اجليولوجيــة العليــا، أو داخــل الصخــور الرســوبية 

والشــعب املرجانيــة )اللوحــة 7.5(.

املواقع األثرية املكتشفة خال موسم مسح عام ١٤٣٥هـ

 موقع ١، اإلحداثيات
٦٤٦، ٥٤، ٢٤ شمااًل- ٥٥٢،١٢،٤٦ شرقًا 

عبــارة عــن موقــع مــن مواقــع العصــور احلجريــة الضخمــة يقــع 
علــى حافتــي شــعيب يتجــه مــن اجلنــوب الغربــي إلــى الشــمال 
الشــرقي، حيــث يلتحــم برحبــة احليســية مباشــرة مــن بــن 
ــن  ــوب وب ــا نحــو اجلن ــد منعطفه ــال احليســية عن سلســلة جب
حــزم مــن األرض غيــر مرتفــع يقابــل جبــال األبكــن وإلــى 
اجلنــوب منهــا، ممتــداً مــن الغــرب إلــى الشــرق، وعنــد نهايتــه 
الشــرقية يعبــر الشــعيب نحــو رحبــة احليســية، وعلــى حافتــي 
هــذا الشــعيب، اجلنوبيــة والشــمالية، مــن الغــرب إلــى الشــرق 

مواقــع لــورش عمــل يُســتخلص فيهــا الصــوان ويُصنــع.

ويوجــد علــى املرتفــع احملــاذي للموقــع مــن ناحيــة الشــمال 
الغربــي منشــأتان حجريتــان إحداهمــا مذيلــة واألخــرى دائريــة 
ســبق أن ســجلتا فــي مرحلــة املســح األولــى، ويوجــد علــى 
احلافــة اجلنوبيــة للشــعيب مقاطــع أحجــار منهــا يســتخلص 
ــة. ــة املخرب الصــوان إضافــة إلــى عــدد مــن املنشــآت احلجري

موقع ٢:

ــة  ــة أحجــار، يوجــد باجله ــا أربع ــي منه ــة املتبق منشــأة حجري
اجلنوبيــة حجــر مــن األربعــة، وباجلهة الشــمالية ثالثــة أحجار، 
احلجــر الشــرقي يوازيــه حجــر بالشــمال الشــرقي وينصــف 
املنشــأة بطــول يبلــغ 60 ســم وارتفــاع قــدره ١0ســم وبالشــمال 
قبــر. املنشــأة  هــذه  أن  يرجــح  آخــر.  علــى  مســتند  حجــر 

 موقع ٣ اإلحداثيات
٢٤.٥٤.٥٦٩ شمااًل ٤٦.١٢.٧٣١ شرقًا

منشــأة دائريــة حجريــة مشــيدة مــن ألــواح حجريــة ذات ســمك 
رفيــع باســتثناء اجلــدار اخلارجــي فهــو مشــيد بكتــل حجريــة 
حافــة  وعلــى  اجلنوبيــة  املوقــع  حافــة  علــى  تقــع  ســميكة، 

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

الشــعيب الثانــي مباشــرة، يبلــغ ارتفــاع املنشــأة 2١ســم،  وقــد 
تعرضــت للتدميــر وركمــت حجارتهــا علــى وســطها.

 موقع ٤، اإلحداثيات
٢٤.٥٤.٦٠١ شمااًل ٤٦.١٢.٧٢٠ شرقًا

قبــر دائــري صغيــر ال يتجــاوز قطــره املتــر مبنــي بصفائــح 
ــة الشــمالية،  ــا باجله ــرة، يتضــح انتظــام رصفه ــة صغي حجري

يبلــغ ارتفاعــه ٣5ســم.

 موقع ٥، اإلحداثيات
٦٢٦، ٥٤، ٢٤ شمااًل، ٧١٤، ١٢، ٠٤٦ شرقًا

عبارة عن منشآت حجرية متهدمة.

 موقع ٦، اإلحداثيات
٦٢٦، ٥٤، ٢٤ شمااًل ٦٥٣، ١٢، ٠٤٦ شرقًا

موقــع للفــؤوس احلجريــة املشــكلة مــن حجــر الصــوان ذي 
اللــون العســلي )Chert( يســتخدم الســتخراج املــواد اخلــام.

 موقع ٧، اإلحداثيات
٦٢٧، ٥٤، ٢٤ شمااًل ٦٥٢، ١٢، ٠٤٦ شرقًا 

منشــأة حجريــة مســتطيلة الشــكل يعتقــد بأنهــا قبــر، يبلــغ 
ارتفــاع احلجــر  الواحــد 5ســم وهــو ارتفــاع مــا تبقــى مــن 

املنشــأة.

 موقع ٨، اإلحداثيات
٦١٢، ٥٤، ٢٤ شمااًل ٦٢٤، ١٢، ٠٤٦ شرقًا

يبلــغ  األدوات احلجريــة  لصناعــة  عمــل  ورشــة  عــن  عبــارة 
علــى  األدوات  تنتشــر  للشــرق،  الغــرب  مــن  ١5.2م  طولهــا 
البنــي  بــن  مــا  تتــراوح  مختلفــة  بألــوان  املذكــور  االمتــداد 
والرصاصــي باإلضافــة إلــى وجــود شــظايا حجريــة ناجتــة عــن 

األدوات.  تصنيــع 

 موقع )٨أ(، اإلحداثيات )اللوحة ١0.7(
٣٨٨، ٥٥، ٢٤ شمااًل ٠٢٣، ١١، ٠٤٦ شرقًا

موقــع تنتشــر فيــه كســر ناجتــة عــن تصنيــع األدوات احلجريــة 
)ورشــة تصنيــع(، يبعــد عــن القبريــن أ - ب، )موقــع ١0( ١5م.

 موقع ٩، اإلحداثيات
٥٩١، ٥٤، ٢٤ شمااًل ٦١٧، ١٢، ٠٤٦ شرقًا

ــة  ــواح حجري ــة، ويتكــون مــن أل ــاح القوي جــدار ســاتر مــن الري
متفاوتــة الســماكة.

موقع١٠، 
قبر أ، اإلحداثيات ٣٩٥، ٥٥، ٢٤ شمااًل ٠٠٨، ١١، ٠٤٦ شرقًا

قبــر دائــري ركامــي مشــيد بأحجــار غيــر منتظمــة الشــكل يبــدو 
ســليماً إلــى حــدٍّ مــا. يبلــغ ارتفاعــه 70ســم تقريبــاً، وقطــره 

ــاً.  2.5م تقريب

قبر ب، اإلحداثيات
٣٩٥، ٥٥، ٢٤ شمااًل ٠١٤، ١١، ٠٤٦ شرقًا

قبــر دائــري ركامــي أحجــاره غيــر منتظمــة الشــكل يبــدو ســليماً 
إلــى حــد مــا، يبلــغ ارتفاعــه 80ســم تقريبــاً وقطــره ٣.5م 

ــاً. تقريب

موقع ١١، اإلحداثيات
١٨١، ٥٤، ٢٤ شمااًل ٧٥٩، ١٢، ٠٤٦ شرقًا

مســتوطنة يبلــغ عرضهــا 24م مــن اجلنــوب إلــى الشــمال أمــا 
طولهــا مــن الغــرب إلــى الشــرق فيبلــغ 88.٣0م، يبــدو عليهــا 
القــدم تقــع علــى حافــة أحــد الشــعبان املتجهــة إلــى رحبــة 
حافــة  علــى  تقــع  مصطبــة  علــى  يقــوم  واملوقــع  احليســية، 
الشــعيب اجلنوبيــة وعنــد انعطــاف شــديد للشــعيب باجتــاه 
إلــى  متوجهــاً  الغــرب  إلــى  أخــرى  انعطافــه  ثــم  الشــمال، 
ــه  ــر في ــة احليســية. واملوقــع يأخــذ شــكاًل منبســطاً تتكاث رحب
الركامــات احلجريــة الصغيــرة ووجــد فيــه أيضــاً بقايــا مهــارس 
ضخمــة عنــد اإلحداثيــات 20٣، 54، 24 شــماالً 769، ١2، 
046 شــرقاً )اللوحــة 7.١٣هـــ( بعضهــا مشــكل جزئيــاً والبعــض 
اآلخــر ببدايــة التشــكيل ممــا يوحــي بوجــود حيــاة مســتقرة 
ــد  ــه عن ــوب والرعــي، كمــا وجــد في ــى احلب ــكان تعتمــد عل بامل
اإلحداثيات 626، 54، 24 شماالً 767، ١2، 046 شرقاً أدوات 
ــة الصنــع،  حجريــة مشــغولة وبقايــا نــوى وشــظايا غيــر مكتمل
كمــا تنتشــر علــى ســطح املوقــع منشــآت حجريــة صغيــرة رمبــا 
أنهــا قبــور أو أن لهــا وظائــف أخــرى ليســت واضحــة لنــا فــي 

الوقــت احلاضــر.
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 موقع ١٢، اإلحداثيات
٦٣٥، ٥٥، ٢٤ شمااًل ٩٦٠، ١٠، ٠٤٦ شرقًا

موقــع يبلــغ طولــه ١90م وعرضــه ١20م يشــرف علــى شــعيب 
يصــب فــي وادي اخُلمــرة مــن اجلهــة الشــمالية، ُعثــر فــي 
وســط الشــعيب علــى متحجــرات محــار، وشــعب مرجانيــة 
متحجــرة )اللوحــة 7.7ب( فــي منحــدر اجلبــل املطــل علــى 
ــى عــدد مــن األدوات  ــر عل ــة الغــرب، كمــا عث ــوادي مــن جه ال

احلجريــة ومقاطــع للصــوان األبيــض.

موقع ١٣، اإلحداثيات
٩٥٥، ٥٥، ٢٤ شمااًل ٥٧٥، ١٠، ٠٤٦ شرقًا

مقطــع ألحجــار صوانيــة بيضــاء اللــون يخالطهــا لــون برتقالــي 
علــى طــرف شــعيب يصــب فــي وادي اخلمــرة.

موقع ١٤، اإلحداثيات
٦٢٢، ٥٥، ٢٤ شمااًل ٨١٠، ١٠، ٠٤٦ شرقًا ارتفاعه ٨٣٣م

موقــع يبلــغ طولــه 240م وعرضــه ١00م، تنتشــر فيــه األدوات 
احلجريــة بألــوان مختلفــة منهــا األســود والبنــي، يقــع فــي 
وآخــر  اخلمــرة،  وادي  فــي  يصــب  شــعيب  اجلنوبــي  طرفــه 
يحاذيــه مــن اجلهــة الغربيــة ويصــب فــي وادي اخلمــرة أيضــاً. 
ويوجــد ضمــن املوقــع وعلــى حافــة أحــد الشــعاب الصغيــرة 
محجــر لنــزع أحجــار الصــوان ذي اللــون األحمــر املصفــر، 
وورشــة تصنيــع دائريــة الشــكل يبلــغ قطرهــا 5م يتضــح منهــا 

ــادة اخلــام. شــغل امل

موقع ١٥، اإلحداثيات )اللوحة 7.9(
٦٨٨، ٥٥، ٢٤ شمااًل ١٨٧، ١٢، ٠٤٦ شرقًا

موقــع أدوات حجريــة يتبــوأ مصطبــة مرتفعــة تتناثــر عليهــا 
البنــي  اللــون  كســر شــظايا حجريــة بأحجــام مختلفــة ذات 
ويشــرف علــى  يبلــغ طولــه 65م وعرضــه ١١0م،  واألســود، 
أحجــار  فيــه  تنتشــر  الغــرب،  جهــة  مــن  احليســية  رحبــة 
صوانيــه باللونــن األســود والبنــي. يقــع علــى احلافــة الغربيــة 
لرحبــة احليســية ويكتنفــه مــن الشــمال شــعيب قصيــر ينحــدر 
مــن الغــرب إلــى الشــرق؛ ومــن اجلنــوب يحــده شــعيب آخــر 
ينحــدر مــن الغــرب إلــى الشــرق ليصــب مــع ســابقه فــي رحبــة 

احليســية.

 موقع ١٦، اإلحداثيات
٩٠٦، ٥٥، ٢٤ شمااًل ١٧٩، ١٢، ٠٤٦ شرقًا

مصطبــة تطــل علــى رحبــة احليســية مــن جهــة الغــرب ويحدهــا 
شــعيب صغيــر مــن جهــة اجلنــوب، تبلــغ مســاحتها ١4١م طــوالً 
و 62م عرضــاً، وتنتشــر عليهــا كســر حجريــة مختلفــة األحجــام 
مــن األدوات احلجريــة ذات األلــوان األســود والبنــي واألبيــض 
شــعب  الشــرقية  حافتهــا  علــى  وتوجــد  للرمــادي،  املائــل 

مرجانيــة متحجــرة.

 منشأة ١، اإلحداثيات
٦٨٩، ٥٤، ٢٤ شمااًل ٦٧٠، ١٢، ٠٤٦ شرقًا

ــغ  تقــع علــى احلافــة اجلنوبيــة عبــارة عــن منشــأة دائريــة، يبل
ــل  ــن كت ــة االســتدارة، ومشــيدة م ــن كامل ــة املتري ــا قراب قطره
حجريــة غيــر منتظمــة الشــكل ومتوســطة احلجــم باســتثناء 
ومــن  40ســم،  وارتفاعــه  50ســم  طولــه  يبلــغ  واحــد  حجــر 
ــة مــكان الدفــن. ُدمــر جــزء املنشــأة  ــه أحــد أغطي احملتمــل أن
األعلــى ولكنهــا ال تــزال حتتفــظ بشــكلها العــام. وتكثر جتمعات 
األحجــار علــى هــذه احلافــة ورمبــا أن وظيفتهــا للدفــن، يبلــغ 

ــاع املنشــأة الواحــدة 20ســم. ارتف

 موقع ١٧ ، اإلحداثيات
٧٠٩ ٥٥ ٢٤ شمااًل-٧٣٣ ١١ ٠٤٦ شرقًا

يبلــغ  احلجريــة،  األدوات  لتصنيــع  كبيــر  موقــع  عــن  عبــارة 
إلــى  الشــمال  ومــن  ٣00م  الشــرق  إلــى  الغــرب  مــن  طولــه 
ــة  ــة لرحب ــة الغربي ــوق النهاي ــع مباشــرة ف ــوب ١00م. ويق اجلن
احليســية وإلــى الغــرب مباشــرة مــن الشــعاب املنحــدرة مــن 
ذات االجتــاه نحــو رحبــة احليســية، ويوجــد فــي  املوقــع نقــاط 
أدوات  أنهــا مواضــع تصنيــع  مــن مكوناتهــا  يتضــح  عديــدة 
حجريــة واســتخالص مــادة خــام، إذ التقــط منهــا مجموعــة 
مــن األدوات كعينــات للتقييــم والدارســة، وتوجــد فيــه صخــور 
صوانيــه متنوعــة منهــا األصفــر املائــل إلــى احلمــرة واألســود 
املائــل إلــى البنــي واألبيــض واملعــرق والعســلي شــبه الشــفاف 

وناعــم امللمــس.

 موقع ١٨، اإلحداثيات )اللوحة 7.9أ(
٦٨٥ ٥٥ ٢٤ شمااًل-٥٢١ ١١ ٠٤٦ شرقًا

هــذا املوقــع مــن بــن املواقــع الضخمــة التــي اكتشــفت، ويقــع 

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

علــى مصطبــة تشــرف علــى رحبــة احليســية مــن جهــة الغــرب 
ومباشــرة إلــى الغــرب مــن موقــع رقــم ١، يبلــغ طــول املوقــع 
ــر مــن الشــمال  ــة مت ــى الغــرب ومئ ــر مــن الشــرق إل مائتــي مت
إلــى اجلنــوب، ويحــده مــن الشــمال شــعيب صغيــر يصــب فــي 
رحبــة احليســية، ومــن جهــة اجلنــوب يحــده شــعيب آخــر صغير  
يصــب فــي رحبــة احليســية أيضــاً، ويوجــد فــي وســط املوقــع 
ــى  ــان مــن بعضهمــا البعــض. وتنتشــر عل ــران قريب تــالن صغي
اجلــزء األوســط مــن املوقــع الشــعب املرجانيــة وبخاصــة علــى 
محيــط التلــن ســالفي الذكــر، وحتتــوي تلــك الشــعب علــى 
حجــر الصــوان ذي اللــون األبيــض املائــل إلــى الرمــادي، وتكثــر 
علــى ســطحه األدوات احلجريــة املصنعــة وشــبه املصنعــة، 
ــادة اخلــام لصناعــة األدوات  ــت امل ــة مثل ــة صواني ــل حجري وكت

التــي ُعثــر عليهــا فــي املوقــع.

موقع ١٩، اإلحداثيات
٩١٩ ٥٥ ٢٤ شمااًل-٣٢٧ ١١ ٠٤٦ شرقًا

موقــع لــألدوات احلجريــة املصنعــة تنتشــر حــول رجــم دائــري 
الشــكل يبلــغ قطــره 4م، ُمشــيد مــن كتــل حجريــة صفــراء اللــون 

ومتوســطة احلجــم، حركــت مــن أماكنهــا خــالل نبــش القبــر.

موقع ٢٠، اإلحداثيات
٩١٠ ٥٥ ٢٤ شمااًل- ٣١٨ ١١ ٠٤٦ شرقًا

عبــارة عــن موقــع لــألدوات احلجريــة صغيــر احلجــم، يقــوم 
علــى حافــة وادي يتجــه شــرقاً إلــى رحبــة احليســية ويحــده 
جبــالن صغيــران مــن الشــمال واجلنــوب، وينتشــر فيــه حجــر 

ــي. ــض والبن الصــوان األبي

موقع ٢١، اإلحداثيات
٨٣٨ ٥٥ ٢٤ شمااًل-٧٦٦ ١٠ ٠٤٦ شرقًا

موقــع يقــع شــمال غربــي املوقــع الســابق يبلــغ طولــه ١00م 
وعرضــه 50م ، وتنتشــر عليــه الشــعب املرجانيــة، وتوجــد فيــه 

ــة. ــه كثيف ــواد خــام صواني ــة وم أدوات حجري

موقع ٢٢، اإلحداثيات
٨٦٢ ٥٥ ٢٤ شمااًل-٧٢١ ١٠ ٠٤٦ شرقًا

موقــع لــألدوات احلجريــة املشــكلة مــن الصــوان، يبعــد عــن 
املوقــع الســابق بخمســن متــراَ إلــى الشــمال الغربــي، يشــرف 

علــى حافــة شــعيب كبيــر يصــب فــي وادي اخلمــرة مــن اجلهــة 
الشــمالية.

موقع ٢٣، اإلحداثيات
٩١٤ ٥٥ ٢٤ شمااًل-٥٢٠ ١٠ ٠٤٦ شرقًا

مــن  الغربــي  الشــمال  إلــى  يقــع  احلجريــة  لــألدوات  موقــع 
املوقــع الســابق مبســافة تصــل إلــى املئتــي متــر، تنتشــر األدوات 
املشــكلة مــن حجــر الصــوان البنــي واألســود علــى ســطح املوقــع 
بكثافــة واضحــة عــالوة علــى انتشــار أحجــار الصــوان اخلــام 

علــى ســطح املوقــع أيضــاً.

موقع ٢٤، اإلحداثيات
٩٨٦ ٥٥ ٢٤ شمااًل-٤٨٨ ١٠ ٠٤٦ شرقًا

يقــع إلــى الشــمال الغربــي مــن املوقــع الســابق مبســافة قليلــة 
علــى مصطبــة مرتفعــة عّمــا حولهــا، وشــكلها دائــري، ويحدهــا 
ــداد للشــعيب الــذي  ــل وهــو امت مــن جهــة الغــرب شــعيب طوي
يحــد املوقــع رقــم »2٣« مــن جهــة الغــرب، تنتشــر علــى ســطح 
املوقــع كســر األدوات احلجريــة الصوانيــة ومخلفــات التصنيــع 
مــن حجــر الصــوان أيضــاً، كمــا يوجــد فــي املوقــع محاجــر 

للمــواد اخلــام.

موقع ٢٥، اإلحداثيات
٠٩٠ ٥٦ ٢٤ شمااًل-٣٨٩ ١٢ ٠٤٦ شرقًا

موقــع ضخــم يقــع مباشــرة إلــى الغــرب مــن رحبــة احليســية، 
ويشــرف علــى شــعيب مــن ناحيــة اجلنــوب وشــعيب آخــر مــن 
ناحيــة الشــمال، وكالهمــا يفــرغ مــاءه فــي رحبــة احليســية 
مباشــرة، يقــوم املوقــع علــى مصطبــة غيــر مرتفعــة تشــكل جزءاً 
مــن احلــد الغربــي لرحبــة احليســية، تنتشــر املــادة األثريــة فــي 
املوقــع بكثافــة عاليــة، ويوجــد عــدة ألــوان مــن حجــر الصــوان 
منهــا البنــي والكرميــي والبنــي الداكــن واألبيــض، ويوجــد فــي 
ــة:  منتصــف الناحيــة الشــمالية للموقــع ثــالث منشــآت حجري
تقــع املنشــأة األولــى يف اجلنــوب الغربــي علــى اإلحداثيــات 
١00، 56، 24 شــماالً و4١9 ١2 046 شــرقاً، وهــي عبــارة عــن 
ــري الشــكل ُمشــيد  ــر ركامــي حجــري« دائ ــة »قب منشــأة دائري
بكتــل حجريــة متوســطة احلجــم يتخللهــا ألــواح حجريــة، يبلــغ 
قطرهــا 50، 7م وارتفاعهــا املتبقــي منهــا 60ســم ويوجــد فــي 
جدارهــا اخلارجــي ألــواح حجريــة كبيــرة احلجــم، يبلــغ طــول 
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ــة  ــا 70ســم وارتفاعــه 40ســم، أمــا املنشــأة الثاني الواحــد منه
فتقــع علــى اإلحداثيــات ١06 56 24شــماالً و407 ١2 046 
شــرقاً وتبعــد عــن املنشــأة األولــى 50، 4م تقريبــاً. وهــي منشــأة 
مذيلــة يبلــغ طولهــا ١6م وعرضهــا 50، ١م، ومتتــد مــن اجلنــوب 
الغربــي باجتــاه الشــمال الشــرقي، ومــع أنهــا حتتفــظ بشــكلها 
العــام واضحــاً إال أنهــا تعرضــت إلزالــة أحجارهــا لالســتفادة 
منهــا فــي أماكــن أخــرى، وهــي مشــيدة بألــواح وكتــل حجريــة 
ضخمــة تتــراوح قياســاتها مــا بــن ٣0ســم عرضــاً و50 ســم 
ــث الشــكل فــي جهتهــا الشــمالية  طــوالً، ويظهــر لهــا رأس مثل
الشــرقية، أمــا املنشــأة الثالثــة فتقــع علــى اإلحداثيــات 097 
56 24 شــماالً و2١2 ١2 046 شــرقاً وارتفــاع 799م، وهــي 
منشــأة ركاميــة دائريــة الشــكل يبلــغ قطرهــا 7م وارتفاعهــا 40 
ســم، تعرضــت للتدميــر فــي منتصفهــا بحثــاً عــن مــكان الدفــن، 
يقــوم  التكويــن  حديــث  رجــم  شــكل  فــي  احلجــارة  وركمــت 
إلــى الشــمال الشــرقي مــن القبــر، وُشــيدت بألــواح حجريــة 
أحجامهــا متوســطة وكبيــرة، ولونهــا أصفــر وملمســها ناشــف. 

موقع ٢٦، اإلحداثيات
١٥٩ ٥٦ ٢٤ شمااًل-١٠٩ ١٢ ٠٤٦ شرقًا.

عبــارة عــن موقــع كبيــر تبلــغ مســاحته أربعمائــة متــر مــن الغرب 
إلــى الشــرق وثالثمائــة متــر مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، ميتــد 
إلــى الغــرب مــن نهايــة رحبــة احليســية مباشــرة وينتشــر علــى 
عــدد مــن املصاطــب التــي تقطعهــا جــداول مائيــة منحــدرة 
مــن الشــرق إلــى الغــرب لتنتهــي مباشــرة برحبــة احليســية، 
ويحــده مــن اجلهــة الشــمالية شــعيب كبيــر ينتهــي بســهل واســع 
يتصــل برحبــة احليســية مــن الغــرب، تكثــر فــي املوقــع األدوات 
الصغيــرة  لــألدوات  تركيــز  ويوجــد  ومصادرهــا،  احلجريــة 
املصنعــة بشــكل نهائــي مثــل املخــارز اجلانبيــة واملســتقيمة، ويف 
مواضــع أخــرى مــن املوقــع تتركــز صناعــة النصــل واألدوات 

املتعــددة الســطوح.

 موقع ٢٧، عند اإلحداثيات
٤٨٢ ٥٦ ٢٤ شمااًل و٦٨٢ ١٢٠ ٤٦ شرقًا.

منشــأة حجريــة مذيلــة طالهــا التخريــب تتجــه مــن الشــمال إلــى 
اجلنــوب وتشــرف علــى ســهل فســيح يتصــل برحبــة احليســية 
مــن جهتهــا الغربيــة، يبلــغ طولهــا ١9م وعرضهــا ١م بُنيــت بكتــل 
حجريــة كبيــرة احلجــم وخشــنة املظهــر، ومــع تعرضهــا للتدميــر 

املؤثــر، فإنهــا ال تــزال حتتفــظ بشــكلها العــام، ال يوجــد حــول 
املنشــأة أي أدوات حجريــة مــن أي نــوع.

 موقع ٢٨، عند اإلحداثيات ٨٦٣ ٥٧ ٢٤ شمااًل
و٥٠٦ ١٣ ٠٤٦ شرقًا، االرتفاع ٨٨٢م.

ــة مشــيدة باحلجــارة  يتكــون املوقــع مــن عــدة وحــدات معماري
تقــوم علــى أنــف جبــل األبكــن الغربــي املمتــد باجتــاه اجلنــوب، 
ــن  ــد م ــق املعّب ــذي يشــقه الطري ــل ال ــن هــو اجلب ــل األبك وجب
العيينــة عنــد الركــن الشــمالي الغربــي لرحبــة احليســية وإلــى 
منخفــض ســدوس. واملنشــآت مــن الشــمال إلــى اجلنــوب هــي:

املنشــأة األولــى: عبــارة عــن دائــرة ضخمــة يبلــغ قطرهــا ثمانيــة 
عشــر متــراً، وارتفــاع مــا بقــي مــن جدارهــا ١0، ١م، بُنيــت 
اللــون مرصوصــة بشــكل منتظــم.  بألــواح حجريــة صفــراء 
ومــع أنهــا حتتفــظ بشــكلها ســليماً إال أن الضــرر طــال بعــض 
أجــزاء جدارهــا نتيجــة للتخريــب البشــري مــن جهــة وعوامــل 
الطبيعــة مــن اجلهــة األخــرى، ال يوجــد داخــل الدائــرة إال قبــر 
دائــري الشــكل مركــوم باحلجــارة الصفــراء، يبلــغ قطــره ٣،70م 
وارتفاعــه 50م، علمــاً أنــه تعــرض للتدمير من منتصفه األعلى، 
ومــع ذلــك مــن احملتمــل أنــه غيــر منبــوش فأحــد أغطيــة مــكان 
الدفــن ال يــزال يوجــد فــي مكانــه األصلــي. وإلــى جــوار القبــر 
الدائــري يوجــد مــا يشــبه الغرفــة الصغيــرة مالصقــة جلــدار 
القبــر مــن اجلهــة الشــمالية الغربيــة، يبلــغ قطرهــا 90ســم 
بــرص  الصغيــر  املبنــى  هــذا  ُشــيد  واحــد،  متــر  وارتفاعهــا 
احلجــارة دون اســتخدام أي نــوع مــن املونــة، كمــا ســقف بــذات 
الطريقــة، توجــد بوابتــه فــي اجلهــة الشــمالية الغربيــة مكونــة 
مــن لوحــن حجريــن كأكتــاف ولــوح ثالــث كســاكف علــوي 
أفقــي، يصــل ارتفــاع البوابــة ســبعن ســنتمتراً، ويصــل عــرض 
الســاكف العلــوي ســبعن ســنتمتراً، ويصــل اتســاع فتحتهــا إلــى 
خمســن ســنتمتراً، وفتحــة البــاب بعــرض خمســن ســنتمتراً، 
وتبعــد إلــى الداخــل عــن الســور الغربــي للدائــرة الكبيــرة مبتــر 

واحــد، وداخلهــا مفــروش بألــواح حجريــة ملســاء الســطوح.

املنشــأة الثانيــة: تبعــد عــن الدائــرة باجتــاه اجلنــوب الغربــي 
مبســافة 50، 5م، وهــي عبــارة عــن مبنــى مكــون من مصطبتن: 
الســفلى منهمــا دائريــة الشــكل بارتفــاع يبلغ خمســن ســنتمتراً، 
أمــا الثانيــة فهــي مســتطيلة الشــكل ترتفــع عــن الســابقة مبتــر 
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ــداً،  ــاً جي ــة تهذيب ــواح حجريــة ضخمــة ومهذب واحــد بُنيــت بأل
ســنتمتراً  وخمســن  طــوالً  ســنتمتراً  ثمانــن  أحدهــا  ويبلــغ 
عرضــاً، وعشــرة ســنتمترات ســمكاً، وأحجــار أخــرى متوســطة 
ــن  ــي الطــول وثالث ــا أربعــن ســنتمتراً ف ــغ أطواله احلجــم تبل
ســنتمتراً فــي العــرض واثنــي عشــر ســنتمتراً فــي الســمك. 
أحجــام  واختــالف  التداخــل،  نظــام  علــى  البنــاء  اعتمــد 
الفراغــات  ملــلء  الشــظايا  واســتخدام  وأشــكالها،  احلجــارة 

وتقويــة األماكــن الضعيفــة.

املنشــأة الثالثــة: تبعــد عــن ســابقتها بســتة أمتــار جنوبــاً، وهــي 
عبــارة عــن مذيــل يبلــغ طولــه اثنــي عشــر متــراً وعرضــه متــراً 

وعشــرين ســنتمتراً وارتفاعــه ثالثــن ســنتمتراً.

املنشــأة الرابعــة: هــي عبــارة عــن مذيــل يبعــد عــن ســابقه 
بخمســة أمتــار جنوبــاً وميتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب؛ يبلــغ 
طولــه ثالثــة عشــر متــراً، وعرضــه متــراً وعشــرة ســنتمترات، 

وارتفاعــه ثالثــن ســنتمتراً.

املنشــأة اخلامســة: عبــارة عــن قبــر ركامــي حجــري يقــوم علــى 
مــن  مباشــرة  وإلــى اجلنــوب  أنــف اخلشــم اجلبلــي  طــرف 
ــة منتزعــة مــن املــكان الــذي يوجــد  ســابقه، بنــي بكتــل حجري
فيــه؛ يبلــغ قطــره قرابــة اخلمســة أمتــار، وارتفاعــه ســتن 
ســنتمتراً مــن اجلهــة الشــرقية فتــح مــكان الدفــن وأزيــح أحــد 

أغطيتــه وفــرغ محتــواه الداخلــي.

 موقع ٢٩، اإلحداثيات
٠٢١ ٥٨ ٢٤ شمااًل-١٨٨ ١٣ ٠٤٦ شرقًا

يوجــد منشــأتان علــى األنــف الغربــي جلبــل األبكــن الشــرقي 
ــى منفــذ الطريــق إلــى ســدوس، واملــكان  املشــرف مباشــرة عل

عبــارة عــن أرض مســتوية يوجــد عليهــا منشــأتان كبيرتــان.

ــي،  ــف اجلبل املنشــأة األولــى: توجــد فــي اجلــزء الشــرقي لألن
يبلــغ  كبيــر  دائــري حجــري  ركامــي  قبــر  عــن  عبــارة  وهــي 
قطــره ســبعة أمتــار وارتفاعــه متريــن، ويعلــوه بــرج هرمــي 
الشــكل بارتفــاع يبلــغ أربعــة أمتــار، ُشــيد اجلــدار اخلارجــي 
للقبــر الدائــري بكتــل حجريــة تبلــغ أبعــاد الواحــد منهــا 90ســم 
ارتفاعــاً، و70ســم عرضــاً و20ســم ســمكاً، وفيهــا األصغــر مــن 

ذلــك، كمــا ُشــيد بــرج شــكله أســطواني وبالــواح وكتــل حجريــة 
بُنــي  املنشــأة  مــن  جــزء  البــرج  أن  املرجــح  ومــن  متناســقة، 

حلمايــة فوهــة الدفــن مــن اللصــوص. 

الســابقة  املنشــأة  عــن  الغــرب  إلــى  تبعــد  الثانيــة:  املنشــأة 
بثمانيــة أمتــار؛ ويبلــغ طولهــا 22م وعرضهــا 70ســم، يتجــه 
رأســها إلــى الغــرب، ويظهــر أن الذيــل قــد جــزئ إلــى عــدد 
مــن الوحــدات يبلــغ طــول إحداهــا أربعــة أمتــار. وبشــكل عــام 
اســتخدمت األلــواح احلجريــة الكبيــرة وغيــر املنتظمــة فــي 

تشــييد اجلــدار اخلارجــي للذيــل وكذلــك الــرأس املثلــث. 

 موقع ٣٠، عند اإلحداثيات
٥٧٦ ٥٧ ٢٤ شمااًل و ٥٨٥ ١٢ ٠٤٦ شرقًا.

موقــع لــألدوات ومخلفــات الصناعــة احلجريــة، يقــع شــمال 
ــه  ــغ طول ــي األبكــن، يبل ــوب غرب ــة احليســية، وجن ــي رحب غرب
مائتــي متــر وعرضــه مائتــي متــر. يحــده مــن جهــة الشــمال 
والغــرب جبــال ميتــد مــن ســفوحها اجلنوبيــة مباشــرة، ويحــده 
مــن جهــة اجلنــوب شــعيب صغيــر يصــب فــي رحبــة احليســية، 
ومخلفــات  احلجريــة  األدوات  بعــض  ســطحه  علــى  تنتشــر 

الصناعــة. 

 املوقع ٣١، عند اإلحداثيات
٦٠٩ ٥٧ ٢٤ شمااًل و ٧١٦ ١٢ ٠٤٦ شرقًا.

مــن مواقــع العصــور احلجريــة، ويقــع إلــى اجلنــوب مــن جبــل 
ــة احليســية مباشــرة  ــى الشــمال الغربــي مــن رحب األبكــن وإل
حتــت ســفح جبــل يحــده مــن جهــة الشــمال، ويحــده مــن جهــة 
ــاده  ــة احليســية، وتصــل أبع ــي رحب ــوب شــعيب يصــب ف اجلن
إلــى ٣00م طــوالً و٣00م عرضــاً، وهــو منبســط وتكثــر األحجار 
مخلفــات  وفيهــا  املشــغول  وفيهــا  ســطحه  علــى  الصوانيــة 

ــادة اخلــام.  ــل امل ــك كت الصناعــة وكذل

 املوقع ٣٢، عند اإلحداثيات
٦٥٥ ٥٧ ٢٤ شمااًل و ٥٤٣ ١٢ ٠٤٦ شرقًا.

يقــع إلــى الغــرب مــن املوقــع الســابق بحوالــي خمســمائة متــر 
ومياثــل املوقــع الســابق بجميــع املواصفــات إال أنــه أكبــر منــه 

ــغ مســاحته 500م طــوالً و500م عرضــاً. فــي املســاحة إذ تبل



أطالل ٢٨ - القسم الثاني 909١

 املوقع ٣٣، عند اإلحداثيات
٦٥٦ ٥٧ ٢٤ شمااًل و ٥٤٤ ١٢ ٠٤٦ شرقًا.

يقــع إلــى الغــرب مــن املوقــع الســابق بحوالــي أربعمائــة متــر. 
وهــو عبــارة عــن مصطبــة واســعة تبلــغ أبعادهــا 800 متــر طــوالً 
و500 متــر عرضــاً، يحدهــا جبــال منخفضــة مــن جهــة الغــرب، 
كمــا يحدهــا شــعيب مــن جهــة اجلنــوب، تنتشــر علــى ســطحها 
الشــعب املرجانيــة واألدوات احلجريــة شــبه املصنعــة باإلضافة 

إلــى أدوات التصنيــع واملــادة الصوانيــه اخلــام.

 املوقع ٣٤، عند اإلحداثيات
٧٧٢ ٥٧ ٢٤ شمااًل و ٢٣٨ ١٢ ٠٤٦ شرقًا

ــر.  يقــع إلــى الغــرب مــن املوقــع الســابق بحوالــي ثالثمائــة مت
ــة  ــة مــن الشــمال وشــعب يصــب فــي رحب حتــده سلســلة جبلي
احليســية مــن اجلنــوب، وحتــده أنــوف جبليــة مــن الشــرق 
عرضــاً.  متــر  و500  طــوالً  500م  مســاحته  تبلــغ  والغــرب. 
وتنتشــر علــى ســطحه األدوات احلجريــة والشــعب املرجانيــة. 
ويف اجلــزء الغربــي مــن املوقــع ُعثــر علــى أدوات حجريــة حــادة 
عنــد اإلحداثيــات 8٣8 57 24شــماالً-١55 ١2 046 شــرقاً.

 املوقع ٣٥، عند اإلحداثيات
٨٤٢ ٥٧ ٢٤ شمااًل و ٠٤٤ ١٢ ٠٤٦ شرقًا

ــر،  ــة مت ــى الغــرب مــن املوقــع الســابق بحوالــي ثالثمائ يقــع إل
شــعيب  الغــرب  ومــن  جبليــة،  سلســلة  الشــمال  مــن  حتــده 
صغيــر يالقــي شــعيب أكبــر منــه ليصــب فــي رحبــة احليســية، 
كمــا يحــده مــن جهــة الشــرق شــعيب آخــر يذهــب فــي نفــس 
االجتــاه، تبلــغ مســاحة املوقــع ثمامنائــة متــر طــوالً وخمســمائة 
متــر عرضــاً، ويوجــد فــي وســطه بعــض األخاديــد التــي تتجــه 

ــوب. نحــو اجلن

 املوقع ٣٦، عند اإلحداثيات
٧٥١ ٥٧ ٢٤ شمااًل و ٦٥٩ ١١ ٠٤٦ شرقًا

ــر  ــة مت ــي أربعمائ ــع الســابق بحوال ــن املوق ــرب م ــى الغ ــع إل يق
وهــو قريــب جــداً مــن حافــة اجلبــل احملــاذي للموقــع مــن 
ناحيــة الشــمال، ويشــابه املوقــع الســابق فــي مكوناتــه، وتتخللــه 

ــوب. ــة تتجــه نحــو اجلن ــد مائي أخادي

 موقع ٣٧، اإلحداثيات
٢٦٨، ٥٧، ٢٤ شمااًل- ٧٣٢، ١١، ٠٤٦ شرقًا

موقــع مــن مواقــع العصــور احلجريــة الكبيــرة املســاحة، يتبــوأ 
مصطبــة منخفضــة حتدهــا مــن اجلنــوب مصطبــة عبــارة عــن 
ــة  ــة مرتفع ــن الشــمال مصطب ــا منخفضــة وم ــالل ارتفاعاته ت
قليــاًل، كمــا يوجــد جــدوالن مائيــان أحدهمــا فــي اجلنــوب 
واآلخــر فــي الشــمال ويتبــوأ املوقــع فيمــا بينهمــا خمســمائة 
متــر طــوالً مــن الشــرق إلــى الغــرب ومثلهــا عرضــاً مــن الشــمال 
ــات  ــد اإلحداثي ــي عن ــه الغرب ــي طرف ــوب، ويوجــد ف ــى اجلن إل
267 57 24 شــماالً 66١ ١١ 046 شــرقاً وارتفــاع 807م رابيــة 
ــي تظهــر  ــه الشــظايا الت ــر في ــل مصــدر املــادة اخلــام وتكث مُتث
بلــون بنــي وأبيــض مائــل للرمــادي، كمــا يوجــد فــي املوقــع 
نقــاط توجــد فيهــا الصناعــات الدقيقــة والنصــل واملكاشــط 

واألزاميــل. 

ومــن الناحيــة اجليولوجيــة، فاملوقــع عبــارة عــن مصاطــب مــن 
الصخــور اجليريــة املتطابقــة وتتكــون بشــكل عــام مــن صخــور 
مرجانيــة ترســبت فــي بيئــات بحريــة ضحلــة بينهــا طبقــات 
رقيقــة مــن الصــوان األبيــض محاريــة املكســر، واملصاطــب 
تبــدأ بطبقــات مســتوية مــن الشــعب املرجانيــة، وتوجــد أســفل 
منهــا طبقــات مــن املــرو، وأســفل منهــا توجــد طبقــات لينــة مــن 
الطــن اجليــري، وعــادة مــا تكــون األدوات احلجريــة املصنعــة 
قريبــة مــن املصــدر وهــو »طبقــات الصــوان«، وبجانــب الشــعاب 
املرجانيــة اجليريــة تتكــون طبقــات املــرو مــن بقايــا األحافيــر 
ــا  ــز أو الســليكا، وهــذه البقاي ــن الكوارت ــة م الســليكاتية املكون
الســليكا  مــن  رقيقــة  هيئــة طبقــات  علــى  وتترســب  تــذوب 

ــور وهــو املعــروف بالصــوان. عدميــة التبل

 موقع ٣٨، اإلحداثيات
١٢٠، ٥٧، ٢٤ شمااًل- ٤٤٢، ١١، ٠٤٦ شرقًا

الســابق تبلــغ  املوقــع  مــن  الغــرب  إلــى  يقــع  أثــري  موقــع 
مســاحته٣00م مــن الشــمال إلــى اجلنــوب و١50م مــن الغــرب 
ــد  ــر ميت ــى الشــرق، يحــد املوقــع مــن الشــمال شــعيب صغي إل
مــن الغــرب إلــى الشــرق ويســير إلــى أن يصــب فــي  رحبــة 
احليســية، ويحــده مــن اجلنــوب شــعيب صغيــر يتجــه مــن 
الشــرق إلــى الغــرب ثــم مصطبــة ثــم واٍد كبيــر يســير مبحــاذاة 
ســفح جبــل يتجــه مــن الغــرب إلــى الشــرق، ويبلــغ عــرض 
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الــوادي ١5م، وتكثــر فــي املوقــع األدوات احلجريــة املصنعــة 
التــي صنــع أغلبهــا مــن حجــر الصــوان.

  موقع ٣٩، اإلحداثيات
٣٤٣، ٥٧، ٢٤ شمااًل- ٥١٨ ١١، ٠٤٦ شرقًا

موقع من مواقع العصور احلجرية ميتد من الشرق إلى الغرب 
مبسـاحة تبلـغ ٣00م طـوالً و200م عرضـاً. يحـده مـن اجلنـوب 
مصطبة، ومن الشـمال واد يصب في رحبة احليسـية، وبشـكل 
عـام يحـد املوقـع مصطبتـان مـن الشـمال واجلنـوب، ويوجـد 
فيـه أدوات حجريـة مصنعـة، ونـوى حجريـة كثيـرة، ومخلفـات 

تصنيـع أدوات حجريـة صوانيـه بألـوان متعـددة. 

 موقع ٤٠، اإلحداثيات
٢٦٥، ٥٧، ٢٤ شمااًل- ٦٦٢، ١١، ٠٤٦ شرقًا

اجلنــوب  إلــى  يقــع  احلجريــة،  العصــور  مواقــع  مــن  موقــع 
بشــكل  املوقــع  يظهــر  الغربــي،  األبكــن  جبــل  مــن  الغربــي 
بيضــاوي يبلــغ طولــه 200م مــن الغــرب إلــى الشــرق، وعرضــه 
70م مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، تكتنفــه اجلــداول املائيــة مــن 
جميــع اجلهــات التــي تلتقــي لتصــب فــي ســهل فســيح يتصــل 
برحبــة احليســية، تكثــر علــى ســطح املوقــع مخلفــات صناعــة 
ــة  األدوات احلجريــة والنــوى واملــادة اخلــام ومصادرهــا املتمثل

ــع. ــى ســطح املوق ــرة عل ــة متناث ــل حجري بكت

 موقع ٤١، اإلحداثيات
٨١٢، ٥٧، ٢٤ شمااًل- ٩٦٦، ١١، ٠٤٦ شرقًا

ــة مــن  ــة مرتفع ــة، حتــده مصطب ــع العصــور احلجري مــن مواق
الناحيــة الغربيــة، ويحــده مــن الناحيــة الشــمالية واجلنوبيــة واد 
ــا  ــة مــن بقاي ــز املوقــع بكثافــة عالي ــر عرضــه١00م، يتمي صغي
األدوات احلجريــة وكذلــك أدوات حجريــة كبيــرة ومتوســطة 
وشــعب مرجانيــة متحجــرة وشــظايا حجريــة كبيــرة احلجــم. 

 موقع ٤٢، اإلحداثيات
٨٦٢، ٥٧، ٢٤ شمااًل- ٨٠٨، ١١، ٠٤٦ شرقًا

مــن مواقــع العصــور احلجريــة، يقــع إلــى الشــمال الغربــي 
ــوادي باجتــاه  مــن املوقــع الســابق وميتــد ملســافة ١50م مــن ال
الغربــي،  الشــمال  إلــى  الشــرقي  اجلنــوب  مــن  أي  اجلبــل 
تفــرغ  التــي  الصغيــر  املائيــة  املجــاري  مــن  عــدد  وتكتنفــه 

حمولتهــا فــي رحبــة احليســية، ويف ســفح اجلبــل الــذي يلتحــم 
باملوقــع يوجــد مصــدر املــادة اخلــام لصناعــة األدوات احلجريــة 
يتمثــل بأحجــار صفــراء حتتــوي فــي داخلهــا علــى كتــل حجــر 
علــى احلجــارة الصوانيــة  املوقــع أيضــاً  الصــوان، ويحتــوي 
الســوداء والبنيــة، تكثــر علــى ســطح املوقــع األدوات احلجريــة 
الكبيــرة املصنعــة وقطــع اخلــام ذات اللــون األســود املائــل إلــى 
اللــون البنــي ويوجــد فيهــا حجــم كبيــر كمــا يوجــد فيهــا أنصــال 

ــواع أخــرى.  ومكاشــط وأن

 موقع ٤٣، اإلحداثيات
٩٦٣، ٥٧، ٢٤ شمااًل- ٩٣٥، ١١، ٠٤٦ شرقًا

موقــع مــن مواقــع العصــور احلجريــة ميتــد مــن الشــمال إلــى 
اجلنــوب، ويحــده مــن الشــمال واجلنــوب أوديــة تلتقــي بعضهــا 
ببعــض لتصــب فــي رحبــة احليســية، ويتميــز املوقــع بــاألدوات 
احلجريــة كبيــرة احلجــم واملتنوعــة ذات اللــون األســود والبنــي. 
املرجانيــة  واملتحجــرات  األحافيــر  بوجــود  املوقــع  ويتميــز 

ــرة. ــرة وبأعــداد وفي الكبي

 موقع ٤٤، اإلحداثيات
٨٦٢، ٥٧، ٢٤ شمااًل- ٧٢٨، ١١، ٠٤٦ شرقًا

احلجريــة  لــألدوات  مواقــع  فوقــه  تقــوم  جبــل  عــن  عبــارة 
بحريــة  أصــداف  فــي عرضــه  ووجــد  التصنيــع،  ومخلفــات 
متحجــرة وأحافيــر متنوعــة، ويوجــد علــى ســطح اجلبــل موقــع 
اللــون وكذلــك بنيــة  صغيــر تغطيــه كتــل الصــوان الســوداء 
اللــون وأحيانــاً تكــون األحجــار بنيــة غامقــة، وتتناثــر بــن تلــك 
ــة  ــة، واملكتمل ــع شــبه املكتمل األحجــار اخلــام مخلفــات التصني
ــل املشــارط والســكاكن واملخــارز واملثاقــب  ــك مث ــاً، وذل أحيان

مكتملــة الصنــع.

 املوقع ٤٥، اإلحداثيات
٦٥٨ ٥٧ ٢٤ شمااًل- ٦٠١ ١١ ٠٤٦ شرقًا

يقــع إلــى الغــرب مــن جبــل األبكــن، ويشــرف علــى رحبــة 
احليســية مــن الشــمال الغربــي، ويحــده مــن الشــمال جبــل 
لــه لســانان يتجهــان نحــو الشــرق واجلنــوب، وتقــدر مســاحته 
ــى ســطحه  ــر عرضــاً، تنتشــر عل ــي مت ــر طــوالً ومئت ــي مت مبئت
واخلــام  املصنعــة  احلجريــة  واألدوات  املرجانيــة  الشــعب 
والنــوى. وتظهــر أماكــن وجــود املــادة اخلــام بوضوح فــي مقاطع 
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احلجــارة الصوانيــة ذات اللــون األبيــض املائــل إلــى الرمــادي، 
وتأتــي بعــض الكتــل احلجريــة بأحجــام كبيــرة. ويفصــل هــذا 
املوقــع عــن رحبــة احليســية تــالل منخفضــة فــي ارتفاعاتهــا.

 املوقع ٤٦، اإلحداثيات
٦٥٤ ٥٧ ٢٤ شمااًل- ٥٠٦ ١١ ٠٤٦ شرقًا

متــر  مائــة  الســابق مبســافة  املوقــع  مــن  الغــرب  إلــى  يقــع 
تقريبــاً، وتقــدر مســاحته بخمســمائة متــر فــي الطــول ومائتــي 
متــر فــي العــرض، ويتميــز بارتفاعــه عّمــا حولــه، ويجــري فــي 
وســطه أخــدود مائــي يتجــه نحــو اجلنــوب الغربــي ويقــع إلــى 
الشــرق منــه اللســان اجلبلــي الغربــي للموقــع الســابق واملتجــه 
نحــو اجلنــوب، ويحــده مــن اجلهــة الشــمالية جبــال منخفضــة 
الغــرب شــعيب صغيــر. وتنتشــر  االرتفــاع، كمــا يحــده مــن 
عليــه األدوات احلجريــة والشــعب املرجانيــة، ويف هــذا املوقــع 
نكــون قــد دخلنــا فــي بدايــة ســفوح اجلبــال املطلــة علــى رحبــة 
احليســية مــن جهــة الغــرب ولكــن ارتفاعاتهــا منخفضــة هنــا. 
وتوجــد علــى حافــة اجلبــل الشــمالي والشــرقي مقاطــع حجــارة 

ــرة. ــه بأحجــام متوســطة وكبي صواني

 املوقع ٤٧، اإلحداثيات
٧١٢ ٥٧ ٢٤ شمااًل- ٣٤٨ ١١ ٠٤٦ شرقًا

يقــع إلــى الغــرب مــن املوقــع الســابق علــى مصطبــة مرتفعــة، 
عرضــاً،  متــر  ومئتــي  طــوالً  متــر  مبئتــي  مســاحته  وتقــدر 
ويجــري فــي جهتــه اجلنوبيــة شــعيب لــه عمــق يتجــه نحــو 
الشــرق ليصــب فــي رحبــة احليســية، ويحــده مــن جهــة الشــرق 
شــعيب ومــن جهــة الغــرب يحــده شــعيب آخــر، ومــن الشــمال 
يحــده جبــل منخفــض االرتفــاع، تنتشــر علــى ســطحه األدوات 
والســكاكن  املشــارط  فيهــا  تكثــر  التــي  املتنوعــة  الصوانيــة 
املصنوعــة مــن حجــر الصــوان أســود اللــون املائــل إلــى البنــي، 
ــي هــي  ــة الت ــع الشــعب املرجاني ــى ســطح املوق ــا توجــد عل كم

أحــد مصــادر حجــر الصــوان.

 املوقع ٤٨، اإلحداثيات
٧٩٠ ٥٧ ٢٤ شمااًل- ٠٥٢ ١١ ٠٤٦ شرقًا

يقــع إلــى الغــرب مــن املوقــع الســابق مبســافة ١50 متــراً، حتــده 
اجلبال من جهة الشــمال الغربي بارتفاعات منخفضة، تنتشــر 
عليــه األدوات الصوانيــة املتنوعــة بعضهــا مكتمــل الصنــع مثــل 

الســكاكن واملشــارط، وبعضهــا عبــارة عــن مخلفــات صناعــات 
لــم تكتمــل مثــل النصــل واألســهم الصغيــرة، كمــا يوجــد علــى 
ســطح املوقــع شــعب مرجانيــة متثــل مصــدر مــادة الصــوان ذات 

اللــون األبيــض املائــل إلــى الرمــادي.

 املوقع ٤٩، اإلحداثيات
٤٢٧ ٥٧ ٢٤ شمااًل- ٢٤٤ ١١ ٠٤٦ شرقًا

يقــع حتــت املصطبــة املذكــورة فــي ســياق احلديــث عــن املوقــع 
رقــم »47«، وتقــدر مســاحته بحوالــي مائتــي متــر طــوالً مــن 
الشــرق إلــى الغــرب ومائــة وخمســن متــراً عرضــاً مــن اجلنــوب 
إلــى الشــمال، ويقــع علــى حافــة أحــد الشــعاب التــي تصــب فــي 
رحبــة احليســية مــن جهــة الغــرب، ويحــده مرتفــع جبلــي مــن 
جهــة اجلنــوب يوجــد قبلــه مجــرى مائــي كبيــر، ويحــده مــن 
جهــة الشــمال جبــل منخفــض االرتفــاع، تنتشــر علــى ســطحه 

األدوات الصوانيــة التــي يســود فيهــا اللــون البنــي.

 املوقع ٥٠، اإلحداثيات
٣٦٠ ٥٧ ٢٤ شمااًل- ٣٤٣ ١١ ٠٤٦ شرقًا

يقــع فــي اجلهــة املقابلــة للموقــع رقــم 49 ويفصلــه عنــه مائــة 
متــر، وتقــدر مســاحته مبائتــي متــر فــي الطــول ومائــة متــر فــي 
العــرض. وإلــى اجلنــوب منــه توجــد جبــال منخفضــة االرتفــاع. 
ــرة  ــة الصغي ويوجــد فــي هــذا املوقــع بعــض املنشــآت احلجري

وهــي قريبــة مــن بعضهــا البعــض.

 موقع ٥١، اإلحداثيات
٥٦٩، ٤٨، ٢٤ شمااًل ٣٠٧، ٣٢، ٠٤٦ شرقًا

مــن جهــة  يبــدأ  مألوفــة  معقــدة غيــر  مبنــي بطريقــة  ســد 
اجلنــوب باجتــاه الشــمال بطريقــة مســتقيمة علــى مســافة 
١6.60م وســماكة ١90ســم ثــم يبــدأ ارتفــاع آخر للســد ومصب 
آخــر يبلــغ طولــه ٣.40م. وأمــام هــذا املصــب يوجــد مبنــى 
ــد  ــدو؛ بع ــا يب ــى م ــاء عل ــة امل ــة يســتخدم لتصفي شــبيه بالغرف
ذلــك، ومــن جهــة الشــمال، تظهــر مجموعــة مــن اجلــدران علــى 
ارتفــاع واحــد تتجــه نحــو الشــمال الغربــي، ويف هــذه املنطقــة 
يقلــل الســد مــن اندفــاع املــاء اجلــاري بقــوة فــي هــذه املنطقــة.

بعــد ذلــك يوجــد جــدار بطــول 65م وســمك ١م يتجــه نحــو 
الغــرب بارتفــاع ١.20م. كمــا يوجــد جــدار يتجــه مــن الشــرق 

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

إلــى الغــرب مقابــل للجــدار األخيــر بطــول يبلــغ ٣0م واملســافة 
ــغ  ١2.٣0م. ــن تبل ــن اجلداري ب

 موقع ٥٢، اإلحداثيات
٦٨٧، ٤٨، ٢٤ شمااًل ٣٨٠، ٢٢، ٠٤٦ شرقًا

موقــع أثــري يبعــد عــن الســد بحوالــي ٣00م باجتــاه الشــمال 
الشــرقي، يتكــون املوقــع مــن ســور يبلــغ ســمكه 80ســم تقريبــاً 
ــل  ــي بكت ــق إال أساســاته بُن ــم يب ــاً، ل ــغ ١50م تقريب وبطــول يبل
ــي الشــرقي مــن  ــر املشــغولة، فــي اجلــزء اجلنوب احلجــارة غي

هــذا املوقــع يوجــد عــدد مــن الكهــوف.

وتنتشــر علــى ســطح هــذا املوقــع قطــع الفخــار املزجــج القليلــة 
والكثيــر مــن الفخــار غيــر املزجج وقطع مــن احلجر الصابوني. 
كمــا يوجــد بقايــا أحجــار متجمعــة رمبــا كان البعــض منهــا 
عبــارة عــن مواقــد صغيــرة، وقــد يكــون املنتــج الفخــاري الــذي 
ُعثــر عليــه علــى ســطح املوقــع قــد ُطبــخ عليهــا، إذ وجــد علــى 
ســطح املوقــع كســرة فخاريــة متشــوهة يف أثنــاء الشــواء، وهــذا 
دليــل علــى أن صناعــة املــادة األثريــة محليــة ومتــت يف نفــس 
املوقــع، إذ ال يعقــل أن تنقــل كســر فخاريــة مشــوهة النتفــاء 
املصلحــة مــن نقلهــا النعــدام الوظيفــة التــي ميكــن أن تؤديهــا، 

وعليــه نقتــرح أن يُجــرى تنقيــب فــي هــذا املوقــع.

موقع ٥٣، بئر تراثية 

تقــع فــي أعلــى شــعيب قــرى عبيــد وتوجــد حولهــا غــرف مبنيــة 
مــن احلجــارة والطــن تبقــى مــن جدرانهــا الكثيــر بارتفاعــات 
مختلفــة تصــل إلــى املتــر والنصــف، كمــا يوجــد بركــة مصمتــة 
ــغ أبعادهــا 2×2م وحولهــا بعــض الســواقي، ويظهــر العبــث  تبل

فــي اجلهــة اجلنوبيــة منهــا.

 موقع ٥٤، اإلحداثيات ٤٠١، ٤٨، ٢٤ شمااًل
٩٨٧، ٣٢، ٠٤٦ شرقًا

اجلنوبــي  احلــد  قصيــرة متثــل  جبليــة  عــن سلســلة  عبــارة 
لــوادي قــرى عبيــد، وتوجــد فــي هــذه السلســلة غيــران كثيــرة 
ــة مكونــة مــن ســتة  ــة كامل بعضهــا بأحجــام كبيــرة تتســع لعائل
إلــى ثمانيــة أفــراد، يوجــد فــي تلــك الغيــران مــا يــدل علــى أن 
اإلنســان قــد اســتخدمها عبــر زمــن طويــل وفتــرات حضاريــة 

متعــددة ومتعاقبــة، فتوجــد فيهــا املواقــد واملصاطــب وآثــار 
الدخــان الكثيــف الســميك الــذي يــدل ســمكه علــى تكونــه عبــر 
ــل. متكــن الفريــق العلمــي املكلــف بدراســة ومســح  ــن طوي زم
االســتيطان البشــري فــي وادي حنيفــة مــن رصــد عــدد مــن 
تلــك الكهــوف تقــع مباشــرة إلــى اجلنــوب مــن املوقــع رقــم »5٣، 
بئــر«، ووصــف وتســجيل وتصويــر وتوثيــق وأخــذ قياســات 

ــران، وهــي:  ــك الغي خمســة مــن تل

الغار رقم )١(

يبلغ ارتفاعه ١.٣0م، وطوله 4م من الشرق إلى الغرب. 

الغار رقم )٢(

يبلــغ ارتفاعــه ١م، وطولــه 2.5م وعرضــه ١.5م ويقــع إلــى 
الغــرب مــن الغــار األول، ويوجــد فيــه أثــر للحــرق كموقــد فــي 
مغلقــة  كانــت  واجهتــه  أن  ويظهــر  الشــرقي  ركنــه اجلنوبــي 
بجــدار مــن صنــع اإلنســان لوجــود احلجــارة املســتخدمة فــي 
غلقــه متناثــرة أمامــه، ويوجــد فــي اجلهــة الشــرقية مصطبــة 
طبيعيــة عرضهــا 70ســم وطولهــا 2.٣0م مــن اجلنــوب الغربــي 
إلــى الشــمال الشــرقي ويوجــد آثــار دخــان علــى ســقف الغــار، 
كمــا أجــري لــه عمليــة ترميميــة مبــادة الطــن لغلــق الفتحــات 
فــي الغــار ويظهــر أثــر احلجــارة الســاقطة فــي مدخلــه، وهــي 
داللــة علــى أنــه كان يغلــق وال تــزال بقاياهــا مغروســة فــي 

الطــن فــي اجلهــة الغربيــة مــن الغــار.

الغار ٣، 

يقــع بالقــرب مــن الغــار رقــم »2«، ويبلــغ ارتفاعــه ١.٣0م، 
وطولــه ٣م وعمــق اجلــدار اخلارجــي ٣.١0م ويوجــد فــي ركنــه 
الشــمالي الغربــي مخبــأ صغيــر تــرك لــه بوابــة عنــد ركنــه 

الشــمالي الغربــي، ويظهــر فــي ســقفه املقبــب أثــر احلــرق.

وهــذه الغيــران تقــع إلــى اجلنــوب مباشــرة مــن املوقــع رقــم 
البئــر.  )5٣(
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 الغار ٤، اإلحداثيات
٢٦٤، ٤٨، ٢٤ شمااًل ٧٠٠، ٣٢، ٠٤٦ شرقًا

يقــع إلــى الغــرب مــن الغــار رقــم »٣« فــي نهايــة شــعيب يصــب 
ــة  ــى جه ــح إل ــار يفت ــوب، والغ ــة اجلن ــد مــن جه ــي قــرى عبي ف
الشــرق، يبلــغ ارتفاعــه 2.60م، وطولــه 6.5م، وعمقــه 6م. 
وهــو غــار فســيح تكثــر فيــه املخابــئ لتحقيــق مصالــح اإلنســان 
ويظهــر علــى ســقفه أثــر الدخــان، ويوجــد فــي زاويتــه اجلنوبيــة 
بقايــا  زالــت  وال  )وجــار(،  مشــب  شــكل  علــى  هيــئ  موقــد 

ــث. ــد حدي ــه، واألرجــح أن األخشــاب مــن عه األخشــاب في

 الغار ٥، )غار فيصل(، اإلحداثيات
٢٧٩، ٤٨، ٢٤ شمااًل ٦٤٧، ٣٢، ٠٤٦ شرقًا

ــى  ــح عل ــاً، ويفت ــار فــي منتصــف الشــعيب تقريب ــع هــذا الغ يق
ســعود  اإلمــام  بــن  فيصــل  إلــى  وينســب  الشــمالية،  اجلهــة 
ــغ عمقــه ١2م منهــا  ــز بــن محمــد آل ســعود. يبل بــن عبدالعزي
7.5م عمــق الغــار املســقوف والبقيــة حمــى خارجــي لــه. ويعــد 
مــن أكبــر الغيــران فــي هــذا الشــعيب ويوجــد فيــه موقــد فــي 
زاويتــه الشــمالية الشــرقية، ومــن ناحيــة الغــرب يتصــل الغــار 
ــة  ــر فتحــة ترتفــع عــن األرض قراب ــه عب بغــار آخــر أصغــر من
املتــر، وميكــن أن ميــر بهــا اإلنســان بســهولة، يبلــغ عــرض الغــار 
8.80م، وارتفاعــه 4.5م، كمــا يوجــد فــي منتصــف اجلهــة 
اجلنوبيــة مجموعــة مــن احلجــارة يبــدو أنهــا معــدة لشــوي 
اللحــم )مضبــي(، ويتكــون اجلــزء الداخلــي »اجلــزء اجلنوبــي« 
الدخــان  أثــر  ويظهــر  األخــرى  فــوق  واحــدة  مــن مصاطــب 

ــة. ــى ســقفه بكثاف ــف عل الكثي

أمــا الغــار الصغيــر املتصــل بغــار فيصــل فمدخلــه صغيــر، 
متأخــراً،  أُحــدث  املدخــل  أن  ويبــدو  الشــمال،  إلــى  ويتجــه 
فرمبــا كان الغــار جــزءاً مــن الغــار الســابق، ونتيجــة لنحــت 
املــاء والتعريــة انفتــح لــه بوابــة، تبلــغ أبعــاد املدخــل 2.20م 
ــه  ــا حجــارة فــي زاويت طــوالً و١.١0م عرضــاً، ويبــدو مــن بقاي
ــه كان مغلقــاً  ــة أن ــة مغروســة فــي مــادة طيني الشــمالية الغربي

مــن قبــل اإلنســان ملــدة مــا.

يبلــغ طــول الغــار مــن اجلنــوب إلــى الشــمال 5.40م وعرضــه 
مــن الشــرق إلــى الغــرب 6م بــن أبعــد نقطتــن فيــه، ويف زاويتــه 
الشــرقية اجلنوبيــة يوجــد فتحــة ترتفــع بدايتهــا مــن األرض 

١.40م، ويبلــغ ارتفاعهــا 50ســم وعرضهــا ١.5م، وتكثــر فيــه 
اللحــود والشــقوق، ويبــدو أنــه تعــرض الســتخدام النــار لفتــرة 
طويلــة اســتدالالً بطبقــة ســماكة الســواد املتراكــم علــى ســقفه. 

وقــد تعــرض الغــار لعبــث اإلنســان.

وتكثــر الغيــران فــي شــعيب قــرى عبيــد بشــكل كبيــر وأحجــام 
مختلفــة.

 موقع ٥٥ اإلحداثيات
٣٦٧، ٤٨، ٢٤ شمااًل ٩٥٦، ٣٢، ٠٤٦ شرقًا

ــرة ومتوســطة احلجــم،  ــة كبي ــل حجري ــر دائــري مشــيد بكت قب
يبلــغ طــول قطــره ١0م، حركــت حجارتــه وركمــت علــى الطــرف 
الغربــي للقبــر، يبلــغ ارتفاعــه 70ســم، وللقبــر ذيــل يتجــه مــن 
الشــمال الغربــي إلــى اجلنــوب الغربــي ليتصــل مبحيــط القبــر، 
ــزال يحتفــظ بشــكله  ــه 8م وارتفاعــه 20ســم. وال ي ــغ طول ويبل
األصلــي إلــى حــدٍّ كبيــر، ويشــرف هــذا القبــر علــى احلافــة 

التــي توجــد فيهــا الكهــوف مــن جهــة الغــرب.

 املوقع ٥٦، اإلحداثيات
٦١١، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٢٣٠، ٢١، ٠٤٦ شرقًا

ــد وادي  ــد مــن رواف ــى راف ــع عل ــق، يق ــة الطري ــى حاف ــر عل قب
صلبــوخ الكبيــرة مــن جهــة الغــرب، يبلــغ قطــره 5.5م، وارتفاعه 
ــي  ــم. بُن ــالث مصاطــب واضحــة املعال ــن ث ــون م 60ســم، ويتك

القبــر باحلجــارة املقطوعــة مــن املــكان نفســه.

 املوقع ٥٧، اإلحداثيات
٥٣٦، ٠٤، ٢٥ شمااًل ١١٥، ٢١، ٠٤٦ شرقًا

ــى الغــرب مــن القبــر رقــم »56«، ويفصــل بينهمــا  قبــر يقــع إل
الشــعيب الــذي يصــب فــي وادي صلبــوخ بعــد مــروره بــن 
القبريــن متجهــاً مــن اجلنــوب نحــو الشــمال، وتبلــغ املســافة 
بــن القبريــن حوالــي ٣00م. ويبلــغ قطــر هــذا القبــر ١١.٣م، 
وارتفاعــه مــن جهــة الشــرق ١.5م، أمــا مــن جهــة الغــرب فيبلــغ 
90ســم، وقــد بُنــي القبــر بأحجــار مقطوعــة مــن نفــس املــكان 
الــذي يوجــد فيــه القبــر مبقاســات متوســطة وكبيــرة، وهــي 
منتظمــة.  بطريقــة  لكنهــا مصفوفــة  الشــكل  منتظمــة  غيــر 

ــة. ــي هــذه املنطق ــال ف ــاع اجلب ــاض ارتف ويالحــظ انخف

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

 املوقع ٥٨، اإلحداثيات
٥٢٩، ٠٤، ٢٥ شمااًل ١١٣، ٢١، ٠٤٦ شرقًا

 »57« رقــم  املوقــع  عــن  يبعــد  الشــكل  دائــري  صغيــر  قبــر 
مبســافة 5م، ويبلــغ طــول قطــره ٣.70م، وارتفاعــه 80ســم. 
بُنــي القبــر بحجــارة كبيــرة ومتوســطة احلجــم وغيــر منتظمــة 
الشــكل، ُقصــت مــن نفــس املــكان، ويبــدو أنــه بهيئتــه األصليــة، 
بالرغــم مــن إزاحــة أحــد أغطيــة مــكان الدفــن عــن مكانــه ممــا 

ــي. ــواه الداخل ــزال يحتفــظ مبحت ــه ال ي يوحــي بأن

 املوقع ٥٩،  اإلحداثيات
٥٩٩، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٩٧٣، ٢٠، ٠٤٦ شرقًا

يوجــد فــي هــذا املــكان ســبعة قبــور دائريــة الشــكل مبقاســات 
مختلفــة تقــع إلــى الشــمال الغربــي مــن املوقــع رقــم »58«. 
يُظهــر منــوذج رقــم »أ« قبــراً دائــري الشــكل يقــع فــي املنتصــف 
يبلــغ قطــره ٣.٣0م وقــد بنــي بحجــارة كبيــرة احلجــم تبلــغ 
قياســات أحدهــا ١.٣0م طــوالً و40 عرضــاً و١0ســم ســمكاً. 
القبــر رقــم »ب« قبــر دائــري الشــكل يقــع إلــى الشــمال مــن 
النمــوذج »أ« مبســافة ١١،70م، يبلــغ طــول قطــره 4.80م وقــد 
بُنــي بحجــارة بعضهــا كبيــر احلجــم، تبلــغ أبعــاد متوســطها80 

ســم طــوالً، و40 ســم عرضــاً، و١0ســم ســمكاً.

 املوقع ٦٠، اإلحداثيات
٦٧٨، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٨٨٧، ٢٠، ٠٤٦ شرقًا 

قبــر مســتطيل الشــكل يقــع إلــى الغــرب مــن املوقــع رقــم )59( 
ويشــرف علــى وادي صلبــوخ مــن جهــة اجلنــوب، يبلــغ طــول 

القبــر 4.70م، وعرضــه 4.60م، وارتفاعــه 50ســم.

 املوقع ٦١، اإلحداثيات
٤٩٨، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٥٦٢، ٢٠، ٠٤٦ شرقًا

ــم  ــا ل ــة الشــكل، يظهــر أن بعضه ــة دائري ــع منشــآت حجري أرب
ينبــش.

 املوقع ٦٢، اإلحداثيات
٤٨٢، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٥٣٠، ٢٠، ٠٤٦ شرقًا

اجلنــوب  مــن  يتجــه  شــعيب  علــى  تشــرف  منشــأة حجريــة 
إلــى الشــمال الغربــي ليصــب فــي وادي صلبــوخ،  الشــرقي 
مبنيــة بأحجــار منزوعــة مــن املــكان نفســه، يبلــغ قطرهــا 6م، 

وارتفاعهــا ١.70م، ويبعــد عــن املوقــع رقــم »6١« حوالــي 70م. 
وال زالــت حتتفــظ بشــكلها األصلــي بالرغــم مــن أن أحجارهــا 

قــد حُركــت. 

املوقع ٦٣، املنشأة »أ« اإلحداثيات ٥٤١، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٣٩٩، ٢٠، 
٠٤٦ شــرقًا؛ املنشــأة »ب«، اإلحداثيــات ٥٣٨، ٠٤، ٢٥ شــمااًل ٣٩٠، 
٢٠، ٠٤٦ شــرقًا؛ املنشــأة »ج«، اإلحداثيــات ٥٣٦، ٠٤، ٢٥ شــمااًل 

٣٨٢، ٢٠، ٠٤٦ شــرقًا

يشــرف املوقــع علــى وادي صلبــوخ مــن جهــة اجلنــوب، ويتكــون 
املوقــع مــن مجموعــة مــن املنشــآت احلجريــة دائريــة الشــكل، 
وعددهــا ثــالث »أ« و »ب« و »ج«، وأكبــر هــذه الدوائــر هــي 
الدائــرة رقــم »ب« بقطــر يبلــغ ١9م وارتفــاع يبلــغ ١م وهــي 
كاملــة االســتدارة، وقــد حركــت احلجــارة مــن وســطها وركمــت 

ــة. ــا الشــرقية واجلنوبي فــي جهتيه

 املوقع ٦٤، اإلحداثيات
٥٠٣، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٣٨٣، ٢٠، ٠٤٦ شرقًا

يتكــون مــن منشــأتن متجاورتــن يفصــل بينهمــا مســافة ٣م؛ 
ــوب مــن املوقــع رقــم 6٣ مبســافة ١00م. ــى اجلن ويقعــان إل

أ- )الشــرقية(: يبلــغ طــول قطرهــا 6.40م وارتفــاع املتبقــي 
منهــا ١.٣0م. وقــد بنيــت بحجــارة غيــر منتظمــة الشــكل وغيــر 

مهذبــة.

ب- )الغربيــة(: يبلــغ طــول قطرهــا 6.20م وارتفــاع املتبقــي 
منهــا ١.١0م. وقــد بنيــت بحجــارة أحجامها مختلفة وأشــكالها 

غيــر مهذبــة.

 املوقع ٦٥، اإلحداثيات
٤٩٦، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٣١٧، ٢٠، ٠٤٦ شرقًا

مذيــل يتجــه مــن الشــرق إلــى الغــرب بطــول ١00م وعرضــه 
60ســم، ويشــرف علــى وادي صلبــوخ مــن جهــة اجلنــوب.

وإلــى الغــرب مــن املذيــل يوجــد ســت منشــآت دائريــة الشــكل 
هــي:
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املنشأة »أ«
يبلــغ طــول قطــر أكبرهــا »أ« 8م، وارتفاعهــا ١.80م، وقــد 
بُنيــت بطريقــة الركــم بحجــارة كبيــرة ومتوســطة منزوعــة مــن 

ــكان نفســه. امل

املنشأة »ب«
تقــع إلــى الشــمال مــن املنشــأة »أ« مبســافة 8م، وهــي دائريــة 
الشــكل، طــول قطرهــا ٣م، ويبلــغ مــا تبقــى مــن ارتفاعهــا ١م.

املنشأة »ج«
تقــع إلــى الغــرب مــن املنشــأة »أ« مبســافة 2م، ويبلــغ قطرهــا 

4م، مبنيــة بحجــارة غيــر مهذبــة.

املنشأة »د«. 
تقــع إلــى الغــرب مــن املنشــأة »ج« مبســافة ١5م، وهــي منشــأة 
ــة الشــكل مشــيدة بكتــل حجريــة خشــنة وغيــر منتظمــة  دائري
الشــكل، يبلــغ طــول قطرهــا 4م، وارتفــاع املتبقــي منهــا 50ســم. 

املنشأة )هـ(.
تبعــد عــن املنشــأة »أ« مبســافة ١2م إلــى الشــرق، ويبلــغ طــول 
قطرهــا ٣م، وارتفاعهــا 50ســم، بُنيــت باحلجــارة غيــر املهذبــة 

ومتوســطة احلجــم.

املنشأة »و«.
ــن املنشــأة »هـــ« مبســافة  ــى الشــرق م ــع إل ــة الشــكل تق دائري

٣0م، وقــد فــّرغ وســطها بالكامــل.

 املوقع ٦٦، اإلحداثيات
٣٦٩، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٣٩٩، ٢٠، ٠٤٦ شرقًا

منشــأتان »أ« و »ب« دائريتــان فــي الشــكل، ويفصــل بينهمــا 
ــرة  مســافة ١0م. كمــا تنتشــر حولهمــا بعــض املنشــآت الصغي

التــي ال تــزال وظائفهــا غامضــة.

 املوقع ٦٧، اإلحداثيات
٤١١، ٠٤، ٢٥ شمااًل ٢٣٥، ٢٠، ٠٤٦ شرقًا

منشــأة حجريــة دائريــة الشــكل تقــع علــى حافــة وادي صلبــوخ 
قــرب الســد مباشــرة.

 موقع ٦٨، اإلحداثيات
٨٥١، ٥٤، ٢٤ شمااًل- ٣٤٢ ٢٢ ٠٤٦ شرقًا

منشــأة دائريــة يبلــغ ارتفاعها70ســم، وقطرهــا 7م، مشــيدة 
بكتــل حجريــة متوســطة احلجــم وغير منتظمة الشــكل وخشــنة 
امللمــس، ومت تخريــب اجلــزء األعلــى مــن املنشــأة ممــا قــاد إلــى 
حتريــك حجارتــه وركمهــا علــى اجلوانــب اخلارجيــة للمنشــأة.

 موقع ٦٩، اإلحداثيات
٨٥٤ ٥٤ ٢٤ شمااًل-٣٥٦ ٢٢ ٠٤٦ شرقًا

مــن  بقــي  ومــا  ٣م،  قطرهــا  يبلــغ  الشــكل،  دائريــة  منشــأة 
ارتفاعها 40سم. 

عني ابن معمر )حكر ابن معمر(، اإلحداثيات ٩٥٠ 
٥٤ ٢٤ شمااًل- ٠٨٠ ٢٢ ٠٤٦ شرقًا

عبــارة عــن نبــع يتدفــق علــى ســطح األرض بُنــي عليــه حــوض 
إســمنتي مســتطيل وربــط بقنــاة خرســانية تنقــل املــاء املتدفــق 
إلــى البســاتن، تتوقــف العــن عــن التدفــق فــي الصيــف عندمــا 

يقــل منســوب املــاء اجلــويف نتيجــة لشــح األمطــار.

 موقع ٧٠، اإلحداثيات
٦٢١ ٥٤ ٢٤ شمااًل-٢٠١ ٢٢ ٠٤٦ شرقًا

مصــد مائــي يقــع فــي شــمال غربــي العيينــة مشــيد بألــواح 
حجريــة ضخمــة لتُحــول ميــاه الــوادي. بُنــي املصــد بتــدرج. 
بقــي مــن ارتفــاع املصــد متــر تقريبــاً ويبلــغ مــا بقــي مــن طولــه 

ــراً. ــن مت ثالث

 موقع ٧١، اإلحداثيات
٤٦٥ ٥٤ ٢٤ شمااًل-٩٧٥ ٢١ ٠٤٦ شرقًا

موقع يحتوي على أربع منشآت حجرية هي:

منشــأة دائريــة الشــكل، تأخــذ هيئــة الهــرم، يبلــغ قطرهــا  أ- 
بُنيــت  للنبــش،  5م وارتفاعهــا 5، ١م، تعرضــت قمتهــا 
غيــر  وأشــكالها  احلجــم،  وكبيــرة  متوســطة  بأحجــار 
ــل  ــة فــي ربــط األحجــار، ب ــم تســتخدم املون منتظمــة، ول
اعتمــد البنــاء علــى هندســة تداخــل األحجــار وتوزيــع 

األحمــال مــع ارتفــاع البنــاء.

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

ــر يوجــد  ــر ونصــف املت إلــى الشــرق مــن املنشــأة »أ« مبت ب- 
رجــم مركــوم بكتــل حجريــة ركمــت عليهــا كتــل أخــرى 
يبــدو أنهــا جلبــت مــن املنشــأة أ، يبلــغ قطــر املنشــأة ٣م 
ومتيــل إلــى الشــكل البيضــاوي فــي وضعهــا احلالــي، أي 

ــه.  ــذي وجــدت علي ال

إلــى الشــرق مــن املنشــأة »أ« بأربعــة أمتــار توجــد دائــرة  ج- 
حجريــة كبيــرة ُشــيد جدارهــا الداخلــي بأحجــار ضخمــة 
وأشــكالها غيــر منتظمــة قطعــت مــن املــكان الــذي توجــد 
ــرة باحلجــارة  ــي للدائ ــئ اجلــزء الداخل ــه املنشــأة. ُمل في
واألتربــة ممــا يــدل علــى أنهــا قبــر، ويبلــغ قطــر املنشــأة 
ــاع مــا بقــي مــن جدارهــا اخلارجــي 50ســم.  ١7م وارتف
يوجــد لهــا ذيــل فــي اجلهــة الشــرقية منهــا يأخــذ شــكل 
منحيــن مــن الشــمال الشــرقي إلــى اجلنــوب الشــرقي، 
ويبلــغ طولــه ١4م وُدمــر ولــم يبــق مــن ارتفاعــه إال ٣0ســم.

أمتــار  بثالثــة  »ج«  منشــأة  الدائــرة  مــن  الشــمال  إلــى  د- 
يوجــد رجــم دائــري الشــكل يبلــغ طــول قطــره األســفل 
٣م وارتفــاع مــا تبقــى مــن جــداره 50ســم، ونبــش وســطه 
فاتضــح أنــه يحتــوي علــى غرفــة دفــن مســتطيلة الشــكل.

يوجــد إلــى الغــرب مــن املنشــأة »د« مبنــى مربــع الشــكل  هـ- 
يبلــغ طــول ضلعــه 2م، رمبــا أنــه حديــث، ورمبــا أنــه كان 
ــه، جــداره  ــل اكتمال ــه هجــر قب ــاً إال أن ــدُّ ليكــون مدفن يَُع

ــر مكتمــل. الشــرقي غي

 موقع ٧٢، اإلحداثيات
٧٤١ ٥٤ ٢٤ شمااًل-٢١٢ ٢٢ ٠٤٦ شرقًا

منشأتان حجريتان هما:
 منشــأة دائريــة الشــكل يبلــغ ارتفاعهــا ١م، بُنيــت بأحجار أ- 

متوســطة احلجــم ووســطها مفــرغ مــن احلجــارة ومغلــق 
بحجــارة كبيــرة، ويوجــد فــي اجلهــة الشــمالية مدخــل 

للمنشــأة. 

منشأة دائرية مبنية بأحجار متوسطة احلجم، متساقطة ب- 
ومركومــة بعضهــا علــى بعــض، ويبلــغ ارتفــاع مــا بقــي 
منهــا نصــف متــر، ويصــل بــن املنشــأتن جــدار أو ســور.

 موقع ٧٣، اإلحداثيات
٨٢٧ ٥٨ ٢٤ شمااًل-٦٦٧ ١٢ ٠٤٦ شرقًا

موقــع لــألدوات ومخلفــات الصناعــة احلجريــة التــي يســود 
ــل  ــل قلي ــى الشــمال مبي ــا حجــر الصــوان األســود، يقــع إل فيه
ــة تشــرف  ــى مصطب ــل األبكــن، يقــوم عل ــى الغــرب مــن جب إل
علــى ســهل فســيح يشــقه واد عريــض ينحــدر اجتــاه بلــدة حــزوة 
ــغ مســاحة املوقــع 40م طــوالً و 20م عرضــاً. فــي الشــرق، تبل

 موقع ٧٤، اإلحداثيات
٧٩١ ٥٨ ٢٤ شماال-١٠٠ ١٢ ٠٤٦ شرقًا

إلــى  يقــع  احلجريــة،  الصناعــة  ومخلفــات  لــألدوات  موقــع 
ــل  ــاً فــي حضــن اجلب ــوأ مكان ــع الســابق ويتب ــرب مــن املوق الغ
املمتــد إلــى الســهل املنبســط، والــذي ميتــد مــكان وجــود مواقــع 
ألســنته  أو  مصاطبــه  وعلــى  مبحاذاتــه  احلجريــة  العصــور 

املنحــدرة إلــى الســهل. 

 موقع ٧٥، اإلحداثيات
٦٤٢ ٥٨ ٢٤ شماال-٧٦٠ ١١ ٠٤٦ شرقًا

يتكــون املوقــع مــن عــدد مــن املواضــع متصلــة بعضهــا ببعــض 
ــذي  ــى مصاطــب منخفضــة ترتفــع عــن الســهل الفســيح ال عل
يحدهــا مــن اجلنــوب تدريجيــاً حتــى تعانــق ســفح السلســلة 
اجلبليــة التــي حتدهــا مــن الشــمال، املــكان عبــارة عــن موقــع 
يزيــد علــى  الكيلومتــر وعرضــه  واحــد يصــل طولــه قرابــة 
نصــف الكيلومتــر وينتشــر داخــل الســفوح املتصلــة بالســفح 
الرئيــس، تنتشــر علــى هــذا االمتــداد كميــات كبيــرة مــن حجــر 
القدميــة  البنــي واألســود وفيهــا األدوات اخلشــنة  الصــوان 
جــداً واألدوات الصغيــرة ذات التقنيــة املتقدمــة والتــي قــد 
تــؤرخ بأواخــر العصــر احلجــري القــدمي األعلــى، توجــد ضمــن 
املوقــع الكبيــر مواضــع تســود فيهــا النصــل، ومواضــع تكثر فيها 
الشــفرات، ومواضــع تكثــر فيهــا األدوات الصغيــرة، ومواضــع 
تكثــر فيهــا أدوات الشــق والتقشــير والثقــب، ومواضــع تكثــر 
فيهــا الشــظايا. يحتــاج هــذا املوقــع إلــى دراســة متأنيــة تأخــذ 
مــن األدوات والصناعــات  الــكايف لفحــص مكوناتــه  الوقــت 

احلجريــة.
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 موقع ٧٦، اإلحداثيات
٧٦٤ ٥٨ ٢٤ شماال-٦٥٦ ١١ ٠٤٦ شرقًا

يقــع هــذا املوقــع علــى ســطح جبــل منخفــض االرتفــاع وهــو 
جــزء مــن سلســلة جبليــة قصيــرة ال يتجــاوز طولهــا كيلــن 
هضــاب  عــن  عبــارة  والسلســلة  الغــرب،  إلــى  الشــرق  مــن 
متصلــة ببعضهــا البعــض، أمــا املوقــع فيشــغل ظهــر هضبــة 
ــل األبكــن يتجــاوز طولهــا  ــي عــن جب ــى الشــمال الغرب تقــع إل
ــى  ــراً، ويشــرف املوقــع عل ــا عشــرين مت ــراً وعرضه أربعــن مت
ســهل فســيح يقــع إلــى اجلنــوب منــه، كمــا يشــرف علــى مــزارع 
ســدوس الواقعــة إلــى الشــمال عنــه. تغطــي األحجــار الصوانية 
ســطح هــذا املــكان بكثافــة عاليــة حتجــب ســطح املــكان متامــاً؛ 
الشــظايا  تتناثــر  وحولهــا  كبيــرة،  كتــل  شــكل  علــى  وتظهــر 
املصنعــة أو الناجتــة عــن التصنيــع، تكثــر فــي هــذا املوقــع 
الرقائــق والشــفرات واملخــارز واملثاقــب والســكاكن والنصــال 
ورمبــا  التكســير  وأدوات  املدقــات  مثــل  الكبيــرة  واألدوات 
ــي اســتخدمت فــي صناعــة األدوات. ال شــك أن  األحجــار الت

هــذا املوقــع يســتحق العنايــة والدراســة املتأنيــة.

  موقع ٧٧، اإلحداثيات
٧٨٠ ٥٨ ٢٤ شماال-٦٢٩ ١١ ٠٤٦ شرقًا

منشــأة حجريــة دائريــة الشــكل، تعرضــت للنبــش، ونصــب علــى 
محيطهــا فــي اجلهــة الغربيــة رجــم ُكونــت حجارتــه مــن حجــارة 
ــار، وال يتجــاوز  ــغ قطــر املنشــأة أربعــة أمت وســط املنشــأة، يبل
مــا بقــي مــن ارتفاعهــا الثالثــن ســنتمتراً باســتثناء الرجــم 

املنصــوب عــن طريــق العابثــن باآلثــار. 

 موقع ٧٨، اإلحداثيات
٧٦٠ ٥٨ ٢٤ شماال-٥٩١ ١١ ٠٤٦ شرقًا

ــع  ــن املوق ــرب م ــى الغ ــع إل ــة الشــكل تق ــة دائري منشــأة حجري
رقــم »١0« مبســافة خمســة عشــر متــراً، ُشــيدت املنشــأة مــن 
املــكان نفســه دون أن تهــذب، تعــرض  حجــارة قطعــت مــن 

ســطحها إلــى التدميــر بحثــاً عــن مدخــل مــكان الدفــن.

موقع ٧٩، اإلحداثيات ؟

يبعــد عــن املنشــأة »١١« مبســافة خمســة وعشــرين متــراً، وهــو 
موقــع صغيــر لــألدوات احلجريــة ال تتجــاوز مســاحته خمســة 

ــة  ــل صواني ــه كت ــار عرضــاً، توجــد في ــة أمت ــار طــوالً بأربع أمت
الشــفرات  صناعــة  مخلفــات  بكثافــة  بينهــا  تتناثــر  ســوداء 

والنصــال واملخــارز.

 موقع ٨٠، اإلحداثيات
٥٣٤ ٥٨ ٢٤ شماال-٩٧٣ ١١ ٠٤٦ شرقًا

موقــع كبيــر تنتشــر علــى ســطحه األدوات احلجريــة املتنوعــة. 
ويقــع مقابــاًل ملوقــع »8« مــن اجلنــوب ال يفصــل بينهمــا إال 
الــوادي،  فرقــم »8« يقــع علــى ضفــة الــوادي الشــمالية، بينمــا 

يقــع رقــم »١٣« علــى ضفــة الــوادي اجلنوبيــة. 

املميزات االستيطانية املكانية ملنطقة الدراسة

تقــع منطقــة الدراســة فــي قلــب جزيــرة العرب )اللوحــة 7.٣أ(، 
وشــمال غربــي مدينــة الريــاض بحوالــي 65 كيلومتــًرا )اللوحــة 
7.٣ب(، وهــي فــي املنطقــة الواقعــة بــن البلــدات الثــالث؛ 
العيينــة، وســدوس، وبوضــة، علــى شــكل مثلــث قاعدتــه فــي 
الهضبــة احلــادة لشــعيب احليســية مــن الغــرب ورأســه فــي 

ــة )اللوحــة 7.4أ(. العيين

جبــال  سلســلة  ضمــن  وتضاريســياً  جغرافيــاً  املنطقــة  تَُعــدُّ 
طويــق الــذي تبلــغ ســماكته 200 متــر إلــى اجلنــوب الغربــي 
مــن منطقــة الدراســة،  ومتتــد السلســلة علــى هيئــة قــوس 
الزلفــي  العربيــة الســعودية، ميتــد مــن  فــي وســط اململكــة 
شــماالً إلــى رأس القصبــة فــي الربــع اخلالــي  جنوًبــا )اللوحــة 
تضافــرت  التــي  الطبيعيــة  بتضاريســها  وتتميــز  7.4ب(.  
مختلــف العوامــل الطبيعيــة فــي تشــكيلها وتكويــن منظومــة 
متشــعبة مــن التــالل، واجلبــال، واألوديــة، واحلــواف، ومــن 
أهــم تلــك العناصــر العوامــل الطبيعــة اجليولوجيــة والظــروف 
املناخيــة القدميــة وعوامــل التجويــة، تتكــون املنطقــة مــن شــبكة 
مــن أنظمــة أوديــة عريضــة وعميقــة نســبًيا تشــكلت بســبب 
عوامــل جيولوجيــة بنائيــة )تكتونيــة(، وعوامــل جتويــة متنوعــة، 
فــي  تســببت  فتــرات مطيــرة  فــي  تتمثــل  مناخيــة  وظــروف 

جريــان ميــاه، وغيرهــا.

الصخــور  إقليــم  الدراســة ضمــن  منطقــة  تقــع  وجيولوجيــاً 
الرســوبية املعــروف باســم الرصيــف العربــي، وبالــذات فــي 

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

الزاويــة الشــمالية الشــرقية ملربــع ضرمــاء.

يتكــون التتابــع الطبقــي لصخــور منطقــة الدراســة مــن صخــور 
  “Late Jurassic” رســوبية تابعــة للعصــر اجلوراســي املتأخــر
 )Jac، العــرب ،“Mesozoic” مــن حقــب احليــاة املتوســطة
جيــر  )Jhh, Jhu( وحجــر  وحنيفــة   )Jj( واجلبيلــة   Jad(
طويــق )Jt( )اللوحــة 7.١0(، ورواســب فتاتيــة وطينيــة حديثــة 
تابعــة للعصــر الرباعــي احلديــث ”Quaternary“ فــي أوديــة 
ملنطقــة  اجليولوجــي  املقطــع  ويبــن  ومنخفضــات.  وفيــاض 
الدراســة عالقــات التتابــع الطبقــي لطبقــات صخــور املنطقــة 

ــق. ــة وطوي ــة وحنيف ــات العــرب واجلبيل ملتكون

تتكــون منطقــة الدراســة مــن صخــور متكونــي حنيفــة وطويــق، 
وهــي صخــور تتكــون بشــكل عــام مــن صخــور جيريــة مختلفــة 
مختلفــة   “Marine” بحريــة  بيئــات  فــي  ترســبت  األنــواع 
أنــواع  مختلــف  مــن  محتواهــا  علــى  ويســتدل  األعمــاق، 
 ”Coral وخاصــة الشــعاب املرجانيــة “Fossils” األحافيــر
علــى  املرجانيــة  اجليريــة  الصخــور  حتتــوي  كمــا   ،reefs”
طبقــات رقيقــة وعدســات مــن الصــوان ”Chert” توجــد فــي 

واملرجانيــة. اجليريــة  الصخــور 

يتكــون اجلــزء الشــمالي الشــرقي ملنطقــة الدراســة مــن أحجــار 
جيــر وطفــال غنيــة باألحافيــر الكبيــرة والدقيقــة الدالــة علــى 
بيئــة بحريــة، والتابعــة للعصــر اجلوراســي املتأخــر، وأُطلــق 
عليهــا اســم متكــون حنيفــة )Hanifa Formation( نســبة إلــى 
ــر املقطــع املرجــع  ــد أُختي ــل األبكــن ق ــة، وكان جب وادي حنيف
)Reference section( ملتكــون حنيفــة عنــد دراســته ألول 
مــرة وتعريفــه مــن قبــل اجليولوجيــن فــي أرامكــو الســعودية. 
جيريــة  الســماكة،  قليلــة  طبقــات  مــن  املتكــون  ويتكــون 
وطينيــة، غنيــة باألحافيــر ومتبادلــة )اللوحــة 7.١١و(، وقــام 
بتقســيم  الفرنســية  اجليولوجيــة  البعثــة  فــي  اجليولوجيــون 
 )Jhh( املتكــون إلــى عضويــن؛ ســفلي وهــو عضــو احلوطــة
وتبلــغ ســماكته حوالــي 52 متــراً فــي وســط مربــع ضرمــاء، 
ــي 72  ــغ ســماكته حوال ــة )Jhu( وتبل ــوي وهــو عضــو الُعلي وعل

متــراً فــي وادي حنيفــة. 

الطبيعيــة  الثــروات  اســتغالل  القــدمي  اإلنســان  أحســن 

والظواهــر الطبوغرافيــة ملنطقــة الدراســة، فاملنطقــة تتكــون 
مــن أوديــة واســعة، تتكــون ضفافهــا مــن مصاطــب عريضــة 
تغطيهــا طبقــات مــن أحجــار جيريــة قاســية، ويتخلــل بعضهــا 
تهيــأت  ولــذا  الصــوان.  صخــور  مــن  وعدســات  طبقــات 
الظــروف التضاريســية املناســبة لإلنســان للمعيشــة فــي بيئــة 
ــرات  ــت بحي ــاًرا ومنخفضــات كان ــت أنه ــة كان تتكــون مــن أودي
)اللوحــة 7.١2أ(، ويف هــذه البيئــة منــت النباتــات واألشــجار، 
وأّمــت املنطقــة مختلــف أنــواع احليوانــات، وســاعدت الطبيعــة 
للبنــاء  املناســبة  الصخــور  تهيئــة  يف  للمنطقــة  اجليولوجيــة 

والتصنيــع.

ــة  ــص طبيعي ــن خصائ ــا للصــوان م ــدمي م عــرف اإلنســان الق
ــام بالبحــث  ــذا ق ــة واملكســر احملــاري، ل ــل الصالب ــزة مث متمي
ــن طبقــات  ــه، ومــع أن طبقــات الصــوان توجــد ب ــه وتعدين عن
الصخــور اجليريــة الكتليــة القاســية واملرجانيــة علــى هيئــة 
طبقــات قليلــة الســماكة وعدســات، فــإن اإلنســان بحــث عنهــا 
واكتشــفها واســتخرجها الســتغاللها لتصنيــع أدوات متنوعــة 
ومختلفــة األغــراض، لــذا قــام بتعديــن الصــوان بشــكل حــريف 
قــرب أماكــن وجــوده بــن طبقــات الصخــور اجليريــة، وطبيعــة 
تكــّون الصــوان علــى هيئــة طبقــات قليلــة الســماكة وعدســات 
يجعلهــا محــدودة االنتشــار، لــذا ال جندهــا فــي جميــع أنحــاء 
منطقــة الدراســة، وينكشــف فــي منطقــة الدراســة عــدد مــن 
ــى الصــوان  ــة عل ــة احملتوي ــات اجليري ــق الطبق مســتويات تطب
واملنكشــفة علــى هيئــة أســطح مصاطــب ومســتويات داكنــة 
اللــون، وهنــاك خمــس مصاطــب أو مســتويات رئيســة )اللوحــة 

ــاً، هــي: ــاً ومصّنع ــى الصــوان خام ــوى عل 7.9أ( حتت

املصطبــة األولــى: وتتمثــل فــي عــدد مــن املواقــع ذات - ١
يتجــاوز  الواحــد، وهــي مصاطــب واســعة ال  املســتوى 
ارتفاعهــا عــن قيعــان الوديــان املتريــن، وتتميــز بوجــود 
طبقــات وعدســات مــن الصــوان اخلــام، وبكثــرة األدوات 
الصوانيــه املصّنعــة الصغيــرة احلجم والدقيقــة التصنيع، 
األدوات  تركيــز  علــى  اجلاريــة  امليــاه  عملــت  ورمبــا 

الصغيــرة علــى هــذه املصاطــب.

محــدودة - ٢ مصاطــب  فــي  تتمثــل  الثانيــة:  املصطبــة 
املســاحة، وترتفــع بحوالــي 5 إلــى 8 أمتــار عــن قيعــان 
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األوديــة، وتتميــز بوجــود طبقــات وعدســات مــن الصــوان 
ــة  ــرة احلجــم متأكســدة داكن اخلــام، وبقطــع صــوان كبي
ــا أدوات تصنيــع مــع وجــود قطــع صــوان  اللــون معظمه

صغيــرة مصنعــة ودقيقــة التصنيــع.

محــدودة - ٣ مصاطــب  فــي  تتمثــل  الثالثــة:  املصطبــة 
ــان  ــًرا عــن قيع ــى ١5 مت ــي 8 إل املســاحة، وترتفــع بحوال
األوديــة، وتعلــو طبقــات جيريــة بيضــاء فاحتــة اللــون، 
وتتميــز بوجــود طبقــات وعدســات مــن الصــوان اخلــام، 
وبقطــع صــوان كبيــرة احلجــم متأكســدة داكنــة اللــون 

متجويــة والقليــل منهــا مصّنــع. 

املصطبــة الرابعــة: تتمثــل فــي مصاطــب واســعة وبعضهــا - ٤
ميثــل قمــم تــالل، وترتفــع بحوالــي ١5 إلــى 20 متــًرا 
عــن قيعــان األوديــة، وتتميــز بوجــود القليــل مــن طبقــات 
وعدســات مــن الصــوان اخلــام، وبقطــع صــوان كبيــرة 
احلجــم متأكســدة داكنــة اللــون متجويــة والقليــل منهــا 

ــع. مصّن

واســعة - ٥ مصاطــب  فــي  تتمثــل  اخلامســة:  املصطبــة 
املســاحة، وترتفــع بحوالــي 20 إلــى 22 متــًرا عــن قيعــان 
ــة، وتتميــز بوجــود القليــل مــن طبقــات وعدســات  األودي
احلجــم  كبيــرة  صــوان  وبقطــع  اخلــام،  الصــوان  مــن 
متأكســدة داكنــة اللــون ومتجويــة ومعظمهــا غيــر مصّنــع، 
ــى هــذه املصطبــة ومــا يعلوهــا مــن  وعــادة مــا توجــد عل

مصاطــب منشــآت حجريــة متنوعــة.

لقــد ســّهلت هــذه املصاطــب وانكشــاف طبقــات الصــوان    
عمليــات تعديــن الصــوان، لذا ينتشــر على هذه املصاطب 
الصــوان اخلــام والصــوان املصّنــع. إن كثــرة انكشــاف 
ــن  ــة تعدي ــة الدراســة وكثاف ــي منطق ــات الصــوان ف طبق
الصــوان وتصنيعــه رمبــا كان بهــدف التصديــر أيضــاً 
خامــاً أو مصّنعــاً، كمــا قــام اإلنســان القــدمي باالســتفادة 
مــن الطبيعــة القاســية والكتليــة ألحجــار اجليــر إلنشــاء 
وبنــاء منشــآته احلجريــة املختلفــة األمنــاط )اللوحــات 
١١ب؛ ١2أ-ب(، وقــد ســاعد وجــود طبقــات طينيــة بــن 
طبقــات أحجــار اجليــر علــى ســهولة اقتــالع الصخــور 

علــى هيئــة كتــل كبيــرة اســتغلها اإلنســان لبنــاء منشــآته 
احلجريــة التــي غالًبــا مــا تكــون قــرب احملاجــر، علــى 

قمــم التــالل والهضــاب واملصطبــات.

الدراسة السابقة والنتائج األولية للعمل احلالي

الدراسات السابقة:أ- 
الدراســات امليدانيــة املنشــورة ذات الصلــة بالعصــور احلجريــة 
فــي منطقــة الريــاض قليلــة جــداً، وال تقــدم إال القليــل مــن 
القــدمي  احلجــري  العصــر  فتــرة  يخــص  فيمــا  املعلومــات 
خصوصــاً ومــا تــاله مــن عصــور عمومــاً، وتقتصــر األعمــال 
امليدانيــة املنشــورة التــي أســفرت عــن تســجيل مواقــع تــؤرخ 
العصــر  اآلشــولية،  الفتــرة  وبخاصــة  احلجريــة،  بالعصــور 
ــة العصــر احلجــري  ــى نهاي احلجــري القــدمي، ومــا تالهــا حت
احلديــث علــى ثالثــة مواســم مســح؛ أجنــز املوســم األول منهــا 
عام ١978م، وكان مجاله املكاني هو محافظات جنوب شرقي 
الريــاض حيــث شــمل اخلــرج واحلوطــة واحلريــق واألفــالج 
إلــى  تقــع  مواقــع  مســح  وشــمل  الدواســر،  ووادي  والســليل 
الشــمال مــن مدينــة الريــاض حــول بلــدة ســدوس حيــث ســجلت 
بعــض مواقــع العصــور احلجريــة، كمــا شــمل العمــل تقــدمي 
مجموعــة مــن األدوات احلجريــة مــن عــن احليســية وأخــرى 
١٣99هـــ/١979م:48-9(.  وآخــرون،  )زارنيــس  صلبــوخ  عــن 
أمــا املوســم الثانــي فقــد مت عــام ١٣99هـــ/١979م، وشــمل 
ــداً ضرمــاء  ــاض، وحتدي ــي الري ــوب غرب مســح محافظــات جن
والدوادمــي وعفيــف ومركــز البجاديــة؛ ونتــج عنــه حتديــد عــدٍد 
ــة )زارنيــس وآخــرون، ١400هـــ،  مــن مواقــع العصــور احلجري
١980م: ١2-2١، 9-٣5(. وفيمــا يخــص املوســم الثالــث فقــد 
مت فــي املنطقــة الواقعــة إلــى الشــمال الغربــي مــن منطقــة 
خالــد  امللــك  مطــار  شــمالي  أو  العاذريــة،  شــاماًل  الريــاض 
الدولــي، والثمامــة والدغــم ووادي العتــك ووادي املخــر، ومت 
ــة  ــاً أرخــت بالعصــور احلجري ــة وخمســن موقع ــد ثماني حتدي

١402هـــ/١982م:٣5-2٣(. وآخــرون،  )زارنيــس 

ــة ذات العالقــة بهــذا املوضــوع فأقدمهــا  أمــا الرســائل العلمي
رســاله أعدهــا ماكلــور عــن مواقــع العصــر احلجــري احلديــث 
فــي الربــع اخلالــي كجــزء مــن الرســالة التــي أعــد عــن ســكان 
احلديــث  احلجــري  العصــر  فــي  العربيــة  اجلزيــرة  شــبه 

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

)McClure, 1971(. وثانــي الرســائل هــي رســالة عبــداهلل 
بــن محمــد الشــارخ عــن مواقــع العصــور احلجريــة فــي شــمال 
شــرقي الريــاض، وهــي علــى وجــه التحديــد منطقــة الدغــم 
ــة والتســعن موقعــاً  والطــراق حيــث حــدد مــا يقــارب مــن املئ
ــة مواقــع أخضعهــا للدراســة  ــة مــن ثماني وجمــع أدوات حجري
والتحليــل نتــج عنهــا أن أقــدم فتــرة هــي فتــرة منتصــف العصــر 

.)Al-Sharekh, 1427-2005: 253(  احلجــري القــدمي

ونتيجــة ملوســم املســح األول، ١٣98هـــ/١978م، فقــد مت جمــع 
أكثــر مــن خمــس وســتن أداة مــن املــواد املبعثــرة تعــود إلــى 
العصــر احلجــري القــدمي، وأحيانــاً تغطــي عــدة آالف مــن 
ــارة  ــة مبســاحة قدرهــا٣00×200، واألدوات عب ــار املربع األمت
ــق مســتعملة وغيرهــا  ــرة ورقائ ــرة وكبي عــن بعــض كســر صغي
وآخــرون،  )زارنيــس  األخــرى  احلجريــة  األدوات  كســر  مــن 
التعــّرف علــى مجموعــة  ١٣99هـــ/١979م: ١4(. ومت أيضــاً 
مــن األدوات تعــود إلــى أواســط  العصــر احلجــري القــدمي 
املجهــزة،  اخلــام  األحجــار  وجــود  كثــرة  علــى  باالعتمــاد 
والرقائــق املنتزعــة مــن هــذه األحجــار، والتــي تتشــابه مــع 
مجموعــات اللفالويــز واملوســتيريان فــي بــالد الشــام )زارنيــس 

.)١4 ١٣99هـــ/١979م:  وآخــرون، 

ومــع أنــه وجــد مــواد تنتمــي إلــى فتــرة مــا بعد العصــر احلجري 
القــدمي وبدايــة العصــر احلجــري احلديــث فــي شــمالي اململكــة 
العربيــة الســعودية وال توجــد فــي غيرهــا مــن املناطــق، وُذكــر 
أنــه وجــد فــي بعــض املناطــق أن املجموعــة أو مجموعــات 
العصــر احلجــري احلديــث التــي حتتــوي علــى قطــع مدببــة 
املنتميــة  الرقائــق  صناعــات  بقايــا  وكأنهــا  تبــدو  الطرفــن 
للعصــر احلجــري القــدمي ولكــن بعــد فتــرة زمنيــة فاصلــة غيــر 

محــددة )زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: ١5(

وعمــد الفريــق العلمــي إلــى جتميــع املــواد فــي ســت مجموعــات 
وفقــاً للســمات املشــتركة، ماعــدا مجموعــة الفــؤوس اليدويــة 
ومجموعــة العصــر احلجــري احلديــث اللتــن مت تعريفهمــا 
علــى أســس منطيــة شــكلية، ومت وضــع املجموعــات فــي ترتيــب 
احلجــري  العصــر  مجموعــة  وباســتثناء  افتراضــي،  زمنــي 
احلديــث، ال يشــابه أي مــن املجموعــات أي صناعــة معروفــة 

)زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: ١5(.

ــة وخمســن  ــغ عــدد األدوات فــي مجموعــة الفــؤوس ثماني يبل
فأســاً شــاملة عــدداً مــن الســواطير، وخالل مســح عــام ١978م 
ُذكــر أنــه اكتشــف فــي موقــع 2١2-57، الواقــع فــي ليلــى، فــأس 
حجــري أو اثنــان، ويف وادي الدواســر اكتشــف أربــع قطــع فــي 
كل موقــع مــن املوقعــن ذى الرقمــن )2١2-4٣، 2١2- 55(، 
 )42-2١2-29،2١2-١6،2١2-١١( املواقــع  مــن  جــاء  فيمــا 
قطعــة أو قطعتــان )زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: ١5(.

ــي الشــكل  ــث النمــط ف ــر مــن حي ــؤوس، حســبما ُذك ــع الف وتق
البيضــاوي املســتطيل كمــا توجــد أقليــة ذات شــكل رمحــي )أي 
مســتدقة الطــرف(، ويف غالــب األحــوال، فــإن هــذه القطــع 
ــي التحــدب،  ــا مقطــع عرضــي ســميك وثنائ ــة الوجــه له ثنائي
كمــا يوجــد فيهــا قطــع تعرضــت للترقيــق فــي املنتصــف أو 
تقــومي احلــواف، وتــرك اجلهــة احملدبــة فــي عــدٍد مــن األمثلــة 
دون أي شــحذ حيــث وجــد حلــاء احلجــر على حالتــه الطبيعية. 
وبالنســبة إلــى مــادة الصناعــة اســتخدم حجــر الكوارتزايــت 
فــي موقــع 2١2-55، ويف غالبيــة الفــؤوس اســتخدم احلجــر 
الرملــي  احلجــر  وغالبــاً  اخلشــن،  والكوارتزايــت  الرملــي 

احلديــدي )زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: ١5-١6(.

وقــد مت تكويــن تلــك املجموعــات الســت من املســاحة املنخفضة 
املجــاورة لــوادي الدواســر، أو األوديــة األخــرى األصغــر وكلهــا 

متفرقــة ماعــدا موقعــاً واحــداً رقمــه )55-2١2(.

اســم  عليهــا  أطلــق  مجموعــة  العلمــي  الفريــق  وشــخص 
ــى  ــى عــن احليســية الواقعــة عل مجموعــة احليســية نســبة إل
املنحــدر الشــرقي مــن جبــل طويــق، تتميــز مجموعــة املوقــع 
)2١2-٣4(، بوجــود النصــل التــي تأخــذ شــكل شــبه املنحــرف. 
وتتــراوح أطــوال النصــال بــن 4-5 ســم وعرضهــا مــا بــن 
)١.5-2ســم(، وســمكها نصــف ســنتمتر )زارنيــس وآخــرون، 
١٣99هـــ/١979م: 22(، ولقــد مت اســتخدام النصــل أيضــاً فــي 
صناعــة املثاقــب )زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: لوحــة 
4: 49( والقطــع املســننة، وذكــر أنــه يوجــد عــدد مــن النصــال 
ــف  ــن مختل ــرة م ــق الســميكة والقطــع الكبي ــن الرقائ وعــدد م
ــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: 22(. وبالنســبة  ــواد )زارني امل
ــؤرخ بالعصــر احلجــري احلديــث،  إلــى التاريــخ، يُرجــح أنهــا ت
ــا فــي  ــي مت الكشــف عنه ــة الت ــق الصفائحي فالنصــال والرقائ
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املوقــع 2١2-٣4 ميكــن أن تُقــارن مــع مجموعــة كيبــل »رقــم 
ب« التــي ُكونهــا فــي قطــر حســبما ذكــر الفريــق العلمــي والتــي 
أرخــت بكربــون »١4« املشــع باأللــف الســادس قبــل امليــالد. 
أمــا القطــع ذات األطــراف املدببــة فتــؤرخ باأللــف الســابع قبــل 
امليــالد مقارنــة بالــرؤوس املســننة فــي ســوريا، ويُرجــح فريــق 
املســح أن يكــون تاريــخ هــذه املجموعــة مــن الفتــرة املمتــدة مــن 
األلــف الســابع وحتــى األلــف الســادس قبــل امليــالد )زارنيــس 

وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: 22(. 

منطقــة  مســح  مت  ١٣99هـــ/١979م  عــام  ملوســم  وكنتيجــة 
تقــع  املســح  فريــق  ذكــر  كمــا  وهــي  الدوادمي/البجاديــة 
ويزيــد  العربــي،  الــدرع  مــن  الشــرقي  الطــرف  فــي أقصــى 
عرضهــا عــن ســتمائة كيلومتــر، وتتوفــر فيهــا مصــادر للصــوان 
واألردواز  والشيســت  واجلرانيــت  والريواليــت  واألندســايت 
مــن  كجــزء  وضرمــاء  عفيــف  حملافظتــي  ذكــر  جــاء  كمــا 
األراضــي املمســوحة خــالل ذلــك املوســم )زارنيــس وآخــرون، 

التوالــي(. علــى   ١9  ،١٣ ١400هـــ/١980م: 

منهــا  للعصــور احلجريــة،  تنتمــي  موقعــاً  اكتشــاف 267  مت 
أربعــة وســتن موقعــاً تنتمــي للعصــر احلجــري القــدمي، فيهــا 
عشــرون موقعــاً آشــولياً، وثالثــة وعشــرون موقعــاً موســتيرياً، 
وموقعــان ميثــالن ســمة مميــزة مــن العصــر املوســتيري يطلــق 
عليهــا املوســتيرية اآلشــولية »املوشــيلية« وتضــم أدوات آشــولية 
العصريــن  مــن  أدوات  تضــم  مواقــع  وخمســة  وموســتيرية، 
املوســتيري واحلجــري القــدمي املتأخــر، ولكــن ال نســتطيع أن 
نحــدد كــم موقعــاً مــن تلــك املواقــع يقــع فــي منطقــة الريــاض 
الوســطى  املنطقتــن  عــن  كتــب  قــد  التقريــر  لكــون  نظــراً 
واجلنوبيــة الغربيــة وال يوجــد وســيلة للتمييــز بــن املواقــع 

)زارنيــس وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ١2(.

احلجــري  للعصــر  تنتمــي  موقعــاً  وســتون  ثالثــة  أســفر 
القــدمي عــن جتميــع 290٣ أدوات حجريــة تشــمل الفتــرات 
اآلشــولية واملوســتيرية واملوشــولية وأواخــر العصــر احلجــري 
القــدمي، ويبلــغ مجمــوع مــا ينتمــي إليهــا مــن أدوات 269١ 
األدوات  مــن  مختلفــاً  79 منطــاً  تعيــن  وبدراســتها مت  أداة 
احلجريــة، فيمــا أســفر موقــع واحــد رقمــه »206-76« عــن 

 .)١2 ١400هـــ/١980م:  وآخــرون،  )زارنيــس  أداة   ٣256

أســفر موســم املســح عــن اكتشــاف عشــرين موقعــاً آشــولياً 
ــال  ــة للجب ــة متاخم ــوق مصاطــب مرتفع ــب ف ــي الغال توجــد ف
القريبــة مــن تكوينــات اجلرانيــت واألندســايت الــذي كان املــادة 
اخلــام املســتخدمة فــي صناعــة األدوات. إن أكثــر املــواد املميزة 
والســواطير  اليدويــة  القواطــع  هــي  اآلشــولي  العصــر  فــي 
الســطوح  الثالثيــة  واألدوات  الشــكل  املنقاريــة  واألطــراف 
وذات احلديــن واملكاشــط ذات احلــد اجلانبــي وأدوات الفــرم 
ثنائيــة الوجــه والتــي تتميــز باملتانــة وضخامــة احلجــم، أمــا 
أقــل األدوات ظهــوراً فهــي أدوات النقــش والتثقيــب والســكاكن 
وبعــض أدوات عصــر الليفالويــز، وتَُعــدُّ أكثــر األدوات اآلشــولية 
شــيوعاً هــي الرقائــق، واألدوات املصنوعــة من نويات األحجار، 
ــن أن معظــم  ــة، وتب ــت قليل ــرت األدوات املســننة وإن كان وظه
أدوات العصــر اآلشــولي قــد كســتها الصحــراء القاحلــة بغشــاء 
الزمــن  التعريــة ومــرور  لــون أســود المــع ســببه  كثيــف ذي 

ــل )زارنيــس وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ١٣(. الطوي

علــى  يقــع  الــذي   »27-206« الرقــم  ذي  للموقــع  وبالنســبة 
فقــد  الدوادمــي،  جنــوب شــرقي مدينــة  كيلومتــراً  بعــد 2٣ 
وضــع عليــه شــبكة طولهــا ثالثــون متــراً وعرضهــا ثالثــون 
ــا  ــاس كل وحــدة منه ــغ قي ــة وحــدة، يبل ــي مائ ــراً ُقســمت ف مت
٣×٣م، والتقطــت جميــع األدوات املوجــود فيهــا والبالــغ عددهــا 
٣256 قطعــة، وإلــى جانــب األدوات ســالفة الذكــر وجــد بعــض 
الســواطير واملعــاول واملكاشــط واملســننات وهــي توحــي بأنهــا 
تنتمــي ألواســط العصــر اآلشــولي فــي فتــرة زمنيــة تتــراوح مــا 
بــن ١50.000 إلــى 200.000 عــام مضــت، واكتشــف هــروات 
ذات مطــارق خفيفــة اســتخدمت فــي عمليــة التصنيــع وكان 
ثــم  اســتخدامها ألول مــرة فــي منتصــف العصــر اآلشــولي 
اســتمرت حتــى نهايــة اجلــزء املتقــدم مــن العصــر احلجــري 
القــدمي، وانتهــى الفريــق العلمــي إلــى أن املواقــع اآلشــولية 
التــي ُعثــر عليهــا خــالل هــذا املوســم قــد تــؤرخ بفتــرة زمنيــة 
تتــرواح مــا بــن، 75.000 إلــى 200.000 عــام مضــت تقريبــاً 

)زارنيــس وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ١4(.

وكان نصيــب اجلــزء املتوســط مــن العصــر احلجــري القــدمي 
خمســة وعشــرين موقعــاً تقــع علــى املرتفعات والروابــي القريبة 
مــن اجلبــال بحيــث تطــل علــى الوديــان والســهول، ويبــدو هنــا 
يليــه  األدوات،  لصناعــة  املفضلــة  املــادة  هــو  الكوارتــز  أن 

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

األندســايت، والريوليــت، ثــم الشــرت. تشــمل األدوات املميــزة 
للعصــر املوســتيري أمنــاط املكاشــط وخاصــة ذات النصــل 
والنصــل  واملثاقــب واملســننات  النقــش  وأدوات  املســتعرضة، 
والســكاكن، وينطبــق ذلــك علــى األدوات املوشــيلية باإلضافــة 
إلــى القواطــع اليدويــة )زارنيــس وآخــرون، ١400هـــ/١980م: 
١4(. وميكــن تأريــخ أدوات هــذه احلقبــة بفتــرة متتــد بــن 
أن  افترضنــا  حــال  فــي  مضــت  عــام   75.000 و   ٣5.000
ــع ظهورهــا  ــق م ــة تتواف ــي اململك ــور األدوات املوســتيرية ف ظه
فــي أماكــن أخــرى )زارنيــس وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ١5(.

 وفيمــا يخــص اجلــزء املتأخــر مــن العصــر احلجــري القــدمي 
قــد  املوســتيرية  الصناعــات  أن  العلمــي  الفريــق  أفــاد  فقــد 
اســتمرت حتــى ظهــور العصــر احلجــري احلديــث، وأن املــواد 
األثريــة التــي ُصنفــت علــى أنهــا تنتمــي للجــزء املتأخــر مــن 
العصــر احلجــري القــدمي ال متثــل ســوى حقبــة انتقــال قصيــرة 
بــن العصريــن )زارنيــس وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ١5(. 
ويــرى الفريــق العلمــي أنــه مــن اخلطــأ أن نعتقــد أن شــبه 
اجلزيــرة العربيــة كانــت خلــواً مــن الســكان إبــان اجلــزء املتأخــر 
مــن العصــر احلجــري القــدمي، أي الفتــرة مــا بــن ٣5.000 و 
١2.000 عــام مضــت ألن تلــك احلقبــة متثــل إحــدى الفتــرات 
املطيــرة التــي عاشــتها شــبه اجلزيــرة العربيــة، ويــرى الفريــق 
ــي  ــي وجــدت ف ــرة الت ــون الفت ــن األرجــح أن تك ــه م ــي أن العلم
أواخــر عصــر الباليستوســن وتلــك التــي أعقبتهــا مباشــرة 
عندمــا تعرضــت شــبه اجلزيــرة العربيــة للجفــاف، ومتكــن 
ماكلــور عــن طريــق كربــون ١4 الــذي طبقــه علــى عينــات مــن 
قيعــان بحيــرات كانــت فــي الربــع اخلالــي أن يؤكــد تعــرض 
تلــك املنطقــة لفتــرة مطيــرة خــالل زمــن يتــراوح بــن 26.000 
إلــى ١7.000 عــام ســابقة للوقــت احلاضــر، كمــا أن هنــاك 
مضــت  عــام   ١7.000 منــذ  بــدأت  شــديدة  جفــاف  فتــرة 
قبــل  عــام   9.000 عــام  حوالــي  حتــى  واســتمرت  تقريبــاً، 
الوقــت احلاضــر )زارنيــس وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ١١8(. 
ــاً  ــة املتوفــرة محلي وبخصــوص مــادة صناعــة األدوات احلجري
ــت. ولوحــظ  ــت األخضــر والكوارتزي ــي األندســايت والبازل فه
أن ثلثــي املجمــوع العــام لــألدوات مصنــوع مــن الرقائــق، فيمــا 
صنعــت غالبيــة الثلــث األخيــر مــن النصــل، كمــا أن هنــاك 
نقصــاً واضحــاً فــي األدوات املســننة مقارنــة بنســبة ظهورهــا 
فــي العصــر املوســتيري، وقــد اقتصــر وجــود مواقــع اجلــزء 

ــاض  ــة الري املتأخــر مــن العصــر احلجــري القــدمي فــي منطق
علــى موقــع واحــد وجــد فــي محافظــة الدوادمــي )زارنيــس 

وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ١8(.

ــج  ــرت نتائ ــد أظه ــث فق وبخصــوص العصــر احلجــري احلدي
بحيــرات  قيعــان  مــن  التقطــت  لعينــات  املشــع   ١4 كربــون 
واملصاطــب املجــاورة لألوديــة فــي منطقــة جنــد وأكــدت حدوث 
ــادة فــي املــاء بــدأت منــذ 9000 عــام مــن الوقــت احلاضــر  زي
)زارنيــس وآخــرون، ١٣99هـــ/١979م: 20؛ زارنيــس وآخــرون، 
١400هـــ/١980م: ١9(. ويؤكــد الفريــق العلمــي أن عــدداً قليــاًل 
مــن املواقــع التــي وجــدت يف أثنــاء هــذا املســح هــي التــي ميكــن 
أن تــؤرخ بفتــرة مبكــرة مــن العصــر احلجــري احلديــث، ومــن 
أهــم املواقــع املوقــع ذو الرقــم 207-٣8 فــي ســدوس وعــدد مــن 
املواقــع عنــد قاعــدة املنحــدر فــي محافظــة ضرمــاء )207-

4١-42، 44، 48-49، 64( حيــث عثــر الفريــق العلمــي علــى 
مــواد مصنعــة مــن احلجــر اجليــري احمللــي ومــع قلتهــا إال أنهــا 
تشــمل نويــات األحجــار والنصــل والرقائــق والســنون واملثاقــب 
واملكاشــط ومخلفــات التصنيــع، وجميعهــا صنعــت مــن حجــر 
الشــيرت األبيــض واألصفــر والبنــي، ويــرى الفريــق العلمــي أنــه 
خللوهــا مــن األدوات املســتدقة األطــراف واألنــواع املشــحوذة 
احلديــن واألدوات املعــدة للجــرش ميكــن أن تــؤرخ بفتــرة تســبق 
األلــف اخلامــس قبــل امليــالد، ويف الدوادمــي، صفــراء حقيــل 
وجــد موقعــان ينتميــان إلــى تلــك الفتــرة )206-60د، 206-

ُعثــر  كمــا  وآخــرون، ١400هـــ/١980م: ١9(،  )زارنيــس   )77
علــى موقــع رقمــه 207-4٣ بالقــرب مــن ضرمــاء فــوق منطقــة 
ــه، ويضــم املوقــع بعــض الوحــدات  ــى واٍد بأكمل ــة تطــل عل ناتئ
البنائيــة تتناثــر بينهــا أعــداد قليلــة مــن األدوات احلجريــة 
ــت، وتضــم النصــل املنشــورية  املصنوعــة مــن حجــر الكوارتزي
والســنون واملكاشــط والرقائــق وأداة متناهيــة الصغــر علــى 
شــكل رأس رمــح لــه ســيالن مــن جهــة القاعــدة )زارنيــس 

وآخــرون، ١400هـــ/١980م: 20(.

العصــر  فــإن مواقــع  عــام ١402هـــ/١982م،  ونتيجــة ملســح 
اآلشــولي )املوســتيري املتأخــر( تقتصــر علــى مشــاغل لتهذيــب 
األدوات احلجريــة، أو محطــات لتصنيعهــا، أمــا أماكــن الســكن 
فيبــدو أنهــا بعيــدة. وأكبــر املواقــع املكتشــفة يأخــذ الرقــم 
)207-7١( فــي ســجالت قطــاع اآلثــار واملتاحــف مبســاحة 
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الفــؤوس  مــن  عــدٍد  علــى  ُعثــر  حيــث  400×20م  قدرهــا 
احلجريــة ســواء املصنعــة مبطرقــة خفيفــة أو ثقيلــة، واألدوات 
ومخلفــات  والقواطــع  واملناقــش  والنصــال  الســطوح  ثالثيــة 
التصنيــع وغيرهــا مــن شــظايا األحجــار والتــي يرجــع تاريخهــا 
إلــى منتصــف وأواخــر العصــر اآلشــولي، وعلــى بعــد 5 كــم 
إلــى اجلنــوب مــن املوقــع )207-7١(، يوجــد موقــع ثــاٍن رقمــه 
تتكــون  مشــابهة  مجموعــة  علــى  ُعثــر  حيــث   ،)99-207(
فــي األســاس مــن الرقائــق الكبيــرة املشــطورة بشــكل جيــد، 
والقواطــع، والقطــع مشــحوذة الوجهــن )زارنيــس وآخــرون، 
١402هـــ/١982م: 27(. ويوجــد موقعــان آشــوليان آخــران فــي 
منطقــة الريــاض: أحدهمــا رقمــة )207-75(، وتبلــغ مســاحته 
العرمــة، عنــد  ١50×50م، ويقــع علــى أعلــى حافــة هضبــة 
وادي حنيفــة متألهــا  فــي  بــارزة  تكوينــات حجريــة  قاعــدة 
التكوينــات  تلــك  أحــد  قاعــدة  وعنــد  الرمليــة،  الرواســب 
ــن قطــع احلجــر اآلشــولي  ــر م ــى عــدٍد متناث ــر عل ــارزة ُعث الب
ــواد،  ــق، والقواطــع، والفــؤوس وغيرهــا مــن امل اخلــام، والرقائ
أمــا املوقــع الثانــي فرقمــه )207-١١5(، ويقــع فــي املنطقــة 
ــب.  ــى حــدٍّ قري ــع األول إل ــك، ويشــبه املوق ــي وادي العت »ج« ف
ويقــع املوقعــان عنــد قاعــدة جبليــة بــارزة مــن الكوارتزيــت، تقــع 
علــى أحــد الروافــد التــي تغــذي وادي العتــك، ويوجــد فــي هــذا 
املوقــع احلجــر اخلــام اآلشــولي املعــروف، وإحــدى الرقائــق، 
وأحــد الفــؤوس )زارنيــس وآخــرون، ١402هـــ/١982م: 27(.

وفيمـا يخـص منتصـف العصـر احلجـري القـدمي فـإن األدوات 
العائـدة إلـى منتصـف ذلـك العصـر والفتـرة املوسـتيرية تنتشـر 
بشـكل كبيـر، ويذكـر فريـق املسـح امليدانـي أن تقييـم تلك املواد 
من ذلك املوسم قد مت وفقاً للمعايير اآلتية :١- ظهور أسلوب 
الليفالويـز فـي التصنيـع مـع تزايـد الكفاءة في تشـكيل األدوات 
وتهذيبهـا. 2 - ظهـور األحجـار اخلـام التـي تشـبه السـلحفاة. 
٣- وجـود فـوارق بّينـة فـي نسـب »أغشـية العتـق« بينهـا وبـن 
وآخـرون،  )زارنيـس  احلديـث  احلجـري  العصـر  مجموعـات 
ذكـر  حسـبما  متيـزاً،  املواقـع  وأكثـر   .)28 ١402هــ/١982م: 
فريـق املسـح، هـو املوقـع ذو الرقـم )207-78( الذي يوجد فوق 
مصطبـة مـن احلجـر اجليـري فـي املنطقـة »ج«، تبلـغ مسـاحة 
املوقـع 250×200م وتغطيهـا بكثافـة عاليـة عـدد مـن الشـفرات 
األدوات  تصنيـع  وبقايـا  اخلـام  والقطـع  والرقائـق  والنصـال 
احلجريـة )زارنيـس ١982م، لوحـة ١4، ولوحـة 47ج، ص 28(.

أمــا اجلــزء املتأخــر مــن العصــر احلجــري القــدمي فقــد ذكــر 
فريــق املســح أنــه يَُعــدُّ لغــزاً كالعــادة فــي منطقــة الريــاض كمــا 
هــو فــي أي مــكان آخــر فــي اململكــة العربيــة الســعودية، والتزال 
مــواد ســدوس أو وادي حنيفــة مــن هــذا العصــر غيــر معروفــة 
)زارنيــس وآخــرون، ١402هـــ/١982م: 28(، ويذكــر الفريــق 
العلمــي أنــه ميكــن وضــع املــواد احلجريــة التــي أعقبــت ظهــور 
صناعــات العصــر احلجــري فــي العصــر احلجــري احلديث من 
ــا الصناعــة  حيــث املــادة اخلــام )شــيرت، وصــوان، وتكنولوجي
تاريــخ الصناعــة  )الشــطر بواســطة الضغــط(، ومــن حيــث 
)األشــكال الورقيــة، واملكاشــط، واملناقــش، ورؤوس الســهام( 

)زارنيــس وآخــرون، ١402هـــ/١982م: 28(. 

وتــؤرخ مــواد العصــر احلجــري احلديــث إلــى ذات التاريــخ 
األلفــن  أي  اخلالــي،  الربــع  مواقــع  إليــه  نُســبت  الــذي 
)زارنيــس  الشــرقية  واملنطقــة  ق.م،  واخلامــس  الســادس 
وآخــرون، ١402هـــ/١982م: 29(. ويعــد ظهــور رؤوس الســهام 
مشــحوذة الوجهــن والشــوكية ذات الغمــد عالمــة تاريخيــة 
ــث فــي وســط اململكــة  ــارزة لظهــور العصــر احلجــري احلدي ب
ــاً  ــة وعشــرين موقع ــك فــإن ثالث ــى ذل ــة الســعودية، وعل العربي
مــن ثمانيــة وخمســن موقعــاً فــي منطقــة الريــاض تعــود لهــذا 
العصــر، ويُشــير هــذا الرقــم بوضــوح إلــى كثــرة القاطنــن 
فــي وســط جنــد خــالل تلــك الفتــرة حســبما يــرى الفريــق 
العلمــي، أي العصــر احلجــري احلديــث )زارنيــس وآخــرون، 
١402هـــ/١982م: 29(، وقــد وجــد أن مواقــع العصــر احلجري 
احلديــث توجــد فــي البيئــات اآلتيــة:١- فــوق  مصاطــب الوادي 
الغرينيــة )باملنطقــة ج، األراضــي املنخفضــة فــي شــرقي جبــل 
طويــق؛ و د، منطقــة مرتفعــات جبــل طويــق( وغالبــاً مــا تكــون 
املصطبــة علــى قــاع الــوادي. 2- شــواطئ البحيــرات القدميــة. 
٣- التــالل الرمليــة فــي شــمال غربــي الريــاض، ونفــود الســر، 
ــون  ــي تتك ــرك املوســمية الت ــع الب ــط م ــدان، وترتب ــق البل وعري
فــي املنخفضــات بــن التــالل وبالقــرب مــن مجموعــة الوديــان 
)زارنيــس وآخــرون، ١402هـــ/١982م: 29-٣0(. 4- قاعــدة 
العرمــة  هضبــة  »أ«،  )باملنطقــة  الرملــي،  احلجــر  تكوينــات 

)زارنيــس وآخــرون، ١402هـــ/١982م: ٣0(. 

ويــدل التبايــن فــي مظاهــر البيئــة أن النــاس فــي فتــرة العصــر 
متعــددة  مــواد  يســتغلون  كانــوا  الرطبــة  احلجــري احلديــث 

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

وآخــرون،  )زارنيــس  العــارض  منطقــة  فــي  للثــروات 
١402هـ/١982م: ٣0(.

وقــام نورمــان هويلــن وآخــرون عــام ١402هـــ/١982م بحفريــة 
فــي موقعــن مــن مواقــع العصــور احلجريــة فــي محافظــة 
ــات  ــع عــن اإلحداثي ــع األول هــو 206-76 يق ــي: املوق الدوادم
20 24 شــماالً و٣2 44 شــرقاً علــى بعــد ثالثــة كيلومتــرات 
ــه 68-206.  ــي فرقم ــع الثان ــا املوق ــة، أم ــة صفاق ــي قري جنوب
كال  فــي  احلجريــة  األدوات  تغطيهــا  التــي  املســاحة  وتبلــغ 
١40٣هـــ/١98٣م،  وآخــرون،  )هويلــن  200×١50م  املوقعــن 
ص 9-١9(، كمــا قــام نورمــان هويلــن وآخــرون مبوســم تنقيــب 
آخــر عــام ١40٣هـــ/١98٣م فــي مواقــع العصــور احلجريــة 
فــي محافظــة الدوادمــي )هويلــن وعلــي، ١404هـــ/١984م: 
ومقارنتهــا  احلجريــة  األدوات  دراســة  علــى  وبنــاًء   ،)2٣-9
بــأدوات حجريــة مــن موقــع اللطنامــة فــي ســوريا اقتــرح فريــق 
العمــل تاريــخ املوقعــن بالفتــرة اآلشــولية الوســطى )هويلــن 
وآخــرون، ١40٣هـــ/١98٣م، ص ١7(، كمــا رجــح فريــق املوســم 
هــو  للموقــع  تاريخــاً  مواقــع صفاقــة  فــي  الثانــي  التنقيبــي 
206-76 مــن العصــر اآلشــولي األوســط ورقمــاً 250.000 
إلــى ٣00.000 ســنة قبــل الوقــت احلاضــر )هويلــن وآخــرون، 

 .)١١ ١404هـــ/١984م: 

مــن  أثريــة ضخمــة  مــادة  ُقدمــت  العملــن  لهذيــن  ونتيجــة 
وظائفهــا  عــن  حديــٌث  وجــاء  وُصنفــت،  احلجريــة،  األدوات 
وتاريخهــا واملــواد اخلــام التــي صنعــت منهــا وطــول املــدة التــي 

قضاهــا اإلنســان فــي املوقعــن.

النتائج األولية للعمل احلالي:ب- 
نتــج عــن مســح املرحلــة الثانيــة )١4٣5هـــ( عــدة نتائــج أوليــة 
١- حتديــد مصــادر حجــر الصــوان وأنواعهــا  تتلخــص يف: 
ــأس  ــى عــدد ال ب ــور عل ــا. ٢- العث ــي توجــد عليه ــات الت والهيئ
ــات  ــر. ٣- التقــاط كمي ــه مــن املتحجــرات املختلفــة واألحافي ب
كبيــرة مــن األدوات احلجريــة ســوف تضيــف معلومــات غزيــرة 
ــي وســط  ــة ف ــرف عــن العصــور احلجري ــا يُع ــى م ــدة إل وجدي
وحتــى  اآلشــولية  بالفتــرة  وتــؤرخ  العربيــة خاصــة  اجلزيــرة 
العصــر احلجــري احلديــث. ٤- حتديــد عــدد مــن املنشــآت 
الركاميــة  واملقابــر  الضخمــة،  الدوائــر  مثــل؛  احلجريــة 

الدائريــة، واملقابــر البرجيــة والتــي تــؤرخ باأللــف الرابــع قبــل 
امليــالد. 

ومصــادر الصــوان األبيــض واألســود هــي عــروق متتــد أفقيــاً 
ــة ملســافة، ومــع عوامــل النحــت  ــة العلوي فــي الطبقــات اجلبلي
والتعريــة تنكشــف تلــك العــروق وتصبــح هــي أعلــى طبقــة فــي 
اجلبــل أو التــل أو الهضبــة ممــا يــؤدي إلــى تكســيرها، وهــذا 
يقــود إلــى تيســير أمــر اإلنســان فــي احلصــول علــى مــادة 
الصــوان وبخاصــة مــن اجلبــال ســهلة الصعــود ومنخفضــة 

االرتفــاع. 

مــن الواضــح وجــود أدوات حجريــة قدميــة جــداً تســبق العصــر 
احلجــري القــدمي املتوســط وتقــع فــي العصــر احلجــري القدمي 
األســفل وقــد تتجــاوز إلــى الــوراء الفتــرة اآلشــولية إلــى فتــرة 
ــام  ــي ق ــة الت ــدوان ومــن هــذه األدوات الســواطير الضخم األل
اإلنســان بتهذيــب حــدٍّ لهــا وصنــع ممســكاً لهــا مــن خاللــه 
يجيــد املســتخدم طــرق األشــياء وقطعهــا بســهولة، وتكســير 

ــه منهــا. العظــام واألخشــاب لصناعــة متطلبــات حيات

ــؤوس  ــا الف ــد وجــد أدوات منه ــى األدوات، فق ــا بالنســبة إل أم
اخلشــنة التــي دون أدنــى شــك تســبق فــؤوس الفتــرة املتأخــرة 
الفتــرة  مــن  أنهــا  ورمبــا  القــدمي،  احلجــري  العصــر  مــن 
اآلشــولية؛ وهــذه الفــؤوس وجــدت فــي مواقــع محــددة ضمــن 
منطقــة الدراســة، منهــا موقــع واحــد فــي اجلهــة اجلنوبيــة 
الشــمالية  اجلهــة  فــي  مواقــع  وبضعــة  الدراســة  ملنطقــة 
الغربــي  للحــد  املواجهــة  مــن املصاطــب  املرتفعــة  واألجــزاء 
ــاً مــا تكــون هــذه الفــؤوس مصنوعــة  ــة احليســية، وغالب لرحب
مــن حجــر الصــوان األســود ذي الوجــه اخلشــن، كمــا ُعثــر علــى 
فــؤوس أكثــر تقدمــاً فــي تقنيــة صناعتهــا وذات رأس مربــع 
ــى ســواطير واضحــة  ــر عل أو مســتطيل وآخــر حــاد.  كمــا ُعث
للبعــض منهــا ممســك يتناســب مــع قبضــة اليــد والوظيفــة 

التــي يؤديهــا الســاطور.

وبخاصــة  األعلــى  القــدمي  احلجــري  العصــر  أدوات  أمــا 
احليســية  رحبــة  مواقــع  ففــي  الســائدة،  فهــي  املوســتيرية 
تكثــر املســننات واألدوات ذات الوظائــف املتعــددة واملشــارط 
واألزاميــل والفــؤوس احلجريــة الصغيــرة واملخــارز واملكاشــط 
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وأدوات احلفــر والنصــال الكبيــرة والشــظايا املســننة، ورؤوس 
ورؤوس  الشــكل  ورقيــة  احلــراب  ورؤوس  العريضــة  الرمــاح 
الســهام الصغيــرة، وهــذه األدوات توجــد بشــكل كبيــر وكثيفــة 
جــداً فــي مواقــع عديــدة ضمــن نطــاق جغــرايف ال يتجــاوز 
عشــرة كيلومتــرات مربعــة، ممــا يوحــي بارتفــاع كثافــة اإلنســان 
العدديــة فــي تلــك العصــور الســحيقة، وهــذه األدوات صنعــت 
ــى الشــفافية  ــل إل ــون املائ ــون العســلي الل مــن الصــوان ذي الل
ــك األدوات مــن حجــر الصــوان  واحلــاد جــداً، كمــا صنعــت تل
األبيــض املائــل للرمــادي واألحمــر املصفــر واألســود املائــل 

للشــفاف.

وبالنســبة إلــى أدوات العصــر احلجــري احلديــث، فهي واضحة 
وكثيفــة جــداً ومتمثلــة بــرؤوس الســهام دقيقــة الصنــع والرقائق 
املســننة  الورقيــة  واألدوات  الصغيــرة  واملشــارط  الرمحيــة 
علــى هيئــة ورقــة الصفصــاف، وهــي فــي الغالــب مصنوعــة 
ــي الفــاحت،  ــون البن مــن حجــر الصــوان شــبه الشــفاف، ذي الل
ــون الرمــادي،  ــى الل ــل إل ــك حجــر الصــوان األبيــض املائ وكذل

ــر بســطوح ســوداء ناعمــة.  ــون املصف والصــوان ذي الل

مــارس نشــاطاً  قــد  وتــدل هــذه األدوات علــى أن اإلنســان 
ــك  ــه، وكذل ــاً رئيســاً في ــد جانب ــاً متنوعــاً شــكل الصي اقتصادي
جمــع النباتــات الصاحلــة للغــداء، والصناعــة متمثلــة بصناعــة 
األدوات احلجريــة، ويوجــد فــي املجموعــة رأس رمــح لــم يُعثــر 
علــى شــبيه لــه فــي أي موقــع آخــر وهــو نــوع يبــدو أنــه اســتخدم 
قبــل العصــر احلجــري احلديــث نظــراً لضخامــة حجمــه ومــادة 

صناعتــه.

والصــوان حجــر ال يوجــد فــي بيئــات كثيــرة بــل يقتصــر وجــوده 
علــى أماكــن محــددة فــي البيئــات الرســوبية، لــذا يشــكل مــادة 
للتجــارة جيــدة ســواء علــى شــكل مــادة خــام أو علــى شــكل 
التجمعــات  احتاجــت  العصــور  مــر  وعلــى  مصنعــة،  أدوات 
فــي اســتخدامات متعــددة ومتنوعــة،  املــادة  لهــذه  البشــرية 

ســلمية وحربيــة. 

تتركــز مصــادر الصــوان فــي وادي حنيفــة علــى جزئــه األعلــى 
املخــرة  وادي  علــى حافتــي  ثــم غربــاً  باحليســية  بــدءاً  أي، 
وإلــى الداخــل فــي الهضــاب املواليــة، أمــا اجلــزء األوســط 

ــة فوجــود مصــادر حجــر الصــوان  ــن وادي حنيف ــي م واجلنوب
فيــه قليلــة إن لــم تكــن معدومــة فقــد قمنــا بفحــص عــدد مــن 
ــة وقــرى  ــل العماري ــوادي حنيفــة مث ــة ل ــة املغذي حافــات األودي
عبيــد وظهــرة اجلبيلــة والدرعيــة ولــم نعثــر علــى أي مصــادر 
للصــوان أو أماكــن جتميــع أو تصنيــع، إال جتمعــات صغيــرة 
ــدة  ــل، وهــي األرض املمت ــة للوصي ــة الغربي ــى احلاف توجــد عل
مــن اجلبيلــة إلــى العماريــة، كمــا قمنــا مبســح احلافــة الغربيــة 
ــى  ــر عل ــم نعث ــة احليســية ول ــداد رحب ــى امت ــة عل ــوادي حنيف ل
مصــادر خــام احلجــر الصوانــي، أو ورش تصنيــع أدوات منــه. 
وجــد فــي املصاطــب املواجهــة لرحبــة احليســية مــن ناحيــة 
الغــرب عــدٌد مــن الســواتر اجلداريــة، هــذه العمــارة تَُعــدُّ أقــدم 
أنــواع العمــارة فــي العالــم القــدمي، ويُعتقــد أنهــا كانــت مبثابــة 
ســواتر يســتخدمها اإلنســان في أوقات اشــتداد ســرعة الرياح 
لتــزوده مبلجــأ فــي وجــود أحــوال جويــة ســيئة، ويــزود اجلــدار 
الســاتر بانحنــاء فــي الطرفــن ليكــون مســكناً مؤقتــاً لإلنســان 

ــود. بعــد ســقفه بأخشــاب أو جل

وال يســتبعد أن اإلنســان كان يلجــأ إلــى اجلبــال حيــث توجــد 
ــداد وادي حنيفــة لالحتمــاء مــن  ــى امت املغــارات والكهــوف عل
العوامــل الطبيعيــة الضــارة بــه كالريــاح واألمطــار واحلــرارة 
فــي  توجــد  الظاهــرة  وهــذه  القارصــة،  والبــرودة  الشــديدة 
جميــع الشــعاب التــي تــزود رحبــة احليســية بامليــاه، كمــا أنهــا 
مــن الظواهــر املتوفــرة فــي وادي حنيفــة مــن مســايله عنــد ثنيــة 
فهريــن حتــى وصولــه إلــى الســهل الرملــي الــذي يفصلــه عــن 

ــراً. ــى  العشــرين كيلومت ــد عل اخلــرج مبســافة ال تزي

وتشــير نتائــج املســح اجليولوجــي ملنطقــة الدراســة إلــى أن 
القــدمي،  اإلنســان  حيــاة  فــي  مهمــاً  دوراً  أدت  اجليولوجيــا 
املنشــآت  وبنــاء  األدوات  لتصنيــع  اخلــام  املــواد  فوجــود 
احلجريــة ارتبطــت إلــى حــدٍّ كبيــر بالقــرب مــن مواقــع التعديــن 
والتصنيــع وبالتالــي االســتيطان القــدمي، لــذا البــد مــن القيــام 
األثــري  البحــث  ملناطــق  شــاملة  بعمليــات مســح جيولوجــي 
ــى  ــي للتعــرف عل ــك اســتخدام طــرق املســح اجليوفيزيائ وكذل
ــة وغيرهــا، حلــل لغــز اختفــاء  املدفــون مــن املنشــآت احلجري
ــن  ــع تعدي ــه ومواق ــع وجــود مدافن مســاكن اإلنســان القــدمي م

أدواتــه وتصنيعهــا.

مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض )املوسم الثاني ١4٣5هـ/20١4م(

وظاهــرة أخــرى تســاعد علــى تخيــل حيــاة اإلنســان القــدمي 
تتمثــل ببقايــا العيــون علــى امتــداد وادي حنيفــة؛ ففــي ســدوس 
توجــد عيــون، ويف وادي بوضــة، ويف العيينــة، ويف اجلبيلــة، ويف 
غصيبــة، ويف اخلــرج. وهــذه العيــون هــي مصــادر ميــاه تزورهــا 
ــر مجــاالً لإلنســان  ــى آخــر ممــا يوف ــت إل ــن وق ــات م احليوان
ملمارســة الصيــد. وال شــك أن أعــداد احليوانــات فــي القــدمي 
تفــوق أعــداد اإلنســان بأضعــاف مضاعفــة، فاألمــر  يختلــف 
عــن الوقــت احلاضــر الــذي فيــه يتجمــع اإلنســان بشــكل كبيــر 
ليقضــي علــى احليوانــات  منهــا  ينطلــق  أماكــن معينــة  فــي 
احلديثــة  لــآلالت  اســتخدامه  خــالل  مــن  مذهلــة  بســرعة 
التــي يحتــم اســتخدامها ضخامــة حجــم االســتهالك، أمــا فــي 
العصــور القدميــة، فأعــداد اإلنســان قليلــة نتيجــة لعــدة عوامــل 
منهــا األمــراض الفتاكــة، والظــروف الطبيعيــة اجلائــرة، ونســبة 
النمــو الضعيفــة. وفيمــا يخــص احليــوان فحالــه لــم تتغيــر عّمــا 
كانــت عليــه ومــا أصبحــت فيــه، فأعــداده تزيــد وتتكاثــر بنفــس 
الوتيــرة وتوالــده أســرع مــن اإلنســان، وعليــه فهــو مُيثــل مصدراً 

مــن مصــادر غــذاء اإلنســان الرئيســة فــي األمــس واليــوم.

ويف ضــوء هــذه املــادة األثريــة مجتمعــة نســتطيع أن نقــول إن 
اإلنســان وجــد فــي وســط اململكــة العربيــة الســعودية، وحتديداً 
علــى امتــداد وادي حنيفــة وروافــده، خــالل زمــن رمبــا يســبق 
الفتــرة اآلشــولية، واســتمر خــالل الفتــرة اآلشــولية، ومنهــا 
إلــى املوســتيرية واللفالويزيــة دخــوالً فــي العصــر احلجــري 
ــدل دون شــك  ــا ي ــه وتنوعه ــث، وكثافــة مــواده وصناعات احلدي
احملــاش  مثــل  أدوات  علــى  ُعثــر  كمــا  ويؤكــده،  ذلــك  علــى 
احلجريــة الطبيعيــة واملدقــات الكبيــرة واملســاحن التــي قــد 
تــدل علــى وجــود الزراعــة أو احلبــوب البريــة التــي شــكل 

ــّر العصــور.  ــى م ــه عل ــادة غذائ ــا م اإلنســان منه

لــذا، لــو تصورنــا أن املنــاخ كان رطبــاً، واألرض كانــت خضــراء، 
وامليــاه كانــت وفيــرة مــن مصــادر دائمــة، القتنعنــا أن اإلنســان 
قــد عــاش فــي تلــك األوديــة والغابــات عيشــة جيــدة نتيجــة 
لتوفــر املــاء والغــذاء بشــقيه النباتــي واحليوانــي، وعندمــا بدأت 
ــة نحــو  األمــور تتغيــر لألســوأ بــدأت رحــالت اإلنســان املتتالي
الشــمال ليســتقر بالقــرب مــن األنهــار والبحيــرات ويســاهم 

فــي إنشــاء إمبراطوريــات العالــم القــدمي.
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الغــزي، عبدالعزيــز بــن ســعود، »اجلغرافيــا التاريخيــة البشــرية 
ملنطقــة الريــاض إبــان العصــور احلجريــة«، نشــر يف: منطقــة 
حتريــر  واجتماعيــة،  وجغرافيــة  تاريخيــة  دراســة  الريــاض: 
عبــداهلل بــن ناصــر الوليعــي، املجلــد الثانــي، ١4١9هـــ/١999م، 

ص 7 - 85.

العصــور  فــي  »االســتيطان  بــن ســعود،  الغــزي، عبدالعزيــز 
احلجريــة حتــى بدايــة األلــف الرابــع قبــل امليــالد«، الثقافــة 
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التقليديــة، م١، اآلثــار، دار الدائــرة للنشــر والتوثيــق ١420هـــ/ 
.90-6٣ ص  2000م، 

احلجريــة  العصــور  »آثــار  ســعود،  بــن  عبدالعزيــز  الغــزي، 
ــاض«، موســوعة اململكــة العربيــة الســعودية،  ــة الري ــي منطق ف
محــور اآلثــار،  كتــاب منطقــة الريــاض، الريــاض، مكتبــة امللــك 

العامــة، ١4٣2هـــ، ص24٣-٣6١.  عبدالعزيــز 

»حفريــة  ســراج،  الديــن  جمــال  وعلــي،  نورمــان،  هويلــن، 
فــي  الدوادمــي  فــي  صفاقــة  قــرب  اآلشــولية  املواقــع  فــي 
اململكــة العربيــة الســعودية ١40٣هـ/١98٣هـــ«، أطــال، ع8، 

.2٣-9 ص  ١404هـــ/١984م، 

ــع  ــي املواق ــب ف ــر عــن التنقي ــان وآخــرون، »تقري ــن، نورم هويل
١402هـ/١982هـــ«،  الدوادمــي  فــي  صفاقــة  قــرب  األثريــة 

.١9-9 ص  ١40٣هـــ/١98٣م،  ع7،  أطــال، 

هويلــن، نورمــان، وديفيــد بيتــس، »اإلنســان األول فــي اجلزيــرة 
العربيــة«، ترجمــة، حمــدي يوســف الكتــوت، القافلــة، ع4١، 

١4١٣هـــ، ص ١-6.

ــر علمــي  ــران: تقري ــل يوســف الشــيخ، »وادي الغي يعقــوب، نبي
عــن املواقــع األثريــة فــي الربــع اخلالــي«، الواحــة، العــدد 42، 

ــث، 2006م، ص ١7-6. ــع الثال ــة عشــرة- الرب الســنة الثاني

McClure، H. A.، the Arabian Peninsula and 
Prehistoric Population، Field Research، Miami، 
Florida، 1971.

Al-Sharekh، A. A. M. S.، the Archaeology of 
Central Saudi Arabia: Investigations of Lithic 
Artifacts and Stone Structures in Northeast 
Riyadh، Riyadh، Ministry of Education، Deputy 
Ministry for Antiquities and Museums، 1427A. 
H./2005.

جــزر فرســان بغيــة إبــراز أهميــة هــذه األبحــاث. وسيقســم 
عــرض نتائــج البعثــة إلــى قســمن، ســيتم يف البدايــة التطــرق 
ــرة لألعــوام 2005، 2006 و20١١،  ــات املســح القصي ــى بعث إل
الثانــي ســيتم التوســع يف احلديــث عــن نتائــج  ويف القســم 
البعثتــن األطــول اللتــن أجريتــا يف عامــي 20١٣ و20١4 يف 

وادي مطــر ويف وادي شــامي.

السياق التاريخي وأهمية املواقع املدروسة

كانــت األعمــال األثريــة للبعثــة الســعودية الفرنســية بدافــع مــن 
اكتشــاف نقشــن التينيــن يف األرخبيــل، وقــد درســا ونشــرا 
مــن قبــل ف. فيلنــوف5: كشــفا عــن وجــود كتيبة مــن اجليــش 
الرومانــي يف الربــع الثانــي مــن القــرن الثانــي للميــالد. تطــورت 
املتوســط    األبيــض  البحــر  عالــم  بــن  التجاريــة  العالقــات 

5  Villeneuve, Facey, Phillips 2004a, Villeneuve F., 
Facey W., Phillips C. - « A Latin Inscription from 
South Arabia », Proceedings of the Seminar for 
Arabian Studies, 34 : 239-250. Villeneuve, Facey, 
Phillips 2004b Villeneuve F., Facey W., Phillips C. 
- « Une inscription latine de l’Archipel Farasân (sud 
de la mer Rouge) et son contexte archéologique 
et historique », Arabia, 2: 143-190, 229-232. 
,Villeneuve 2004 Villeneuve F. - « Une inscription 
latine sur l’archipel Farasān, Arabie Séoudite, Sud 
de la mer Rouge », Comptes-rendus de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres  : 419-429. 
Villeneuve 2005 Villeneuve F. - « Farasān Latin 
inscriptions and Bukharin’s ideas : no Pontifex 
Herculis! and other comments », Arabia, 
3 : 289-296. Villeneuve 2007a Villeneuve F. - 
« Deux inscriptions militaires latines découvertes 
aux îles Farasān (mer Rouge méridionale, Arabie 
saoudite) » [en arabe], in Rome, Alexandrie, 
Pétra et le commerce oriental au IIe siècle après 
J.-C., Proceedings of the conference The City 
in the Arab World in Light of Archaeological 
Discoveries, Sakaka, 5-7 décembre 2005, [s.n.], 
Riyāḍ : 167-180. Villeneuve 2007b Villeneuve F. 
- « L’armée romaine en mer Rouge aux IIe et IIIe 
s. apr. J.-C. », in L’esercito romano tardo-antico 
nel vicino oriente Da Diocleziano alla la conquista 
araba, The Late Roman Army in the East, A. Lewin 
ed., Rome : 13-27.

أبحاث أثرية أولية للبعثة السعودية الفرسية املشتركة يف أرخيل جزر فرسان 
بني عامي ١٤٢٥هـ-١٤٣٥هـ/ ٢٠٠٥ و ٢٠١٤م

ف.  فيلنوف١، س. ماريون دو بروسي٢، ب. ريبا٣

تهـــدف هـــذه املقالـــة إلـــى تقـــدمي أعمـــال البحـــث للبعثـــة 
األثريـــة الســـعودية الفرنســـية يف جـــزر فرســـان )اللوحـــة ١.8(. 
ـــرة  ـــي معاد اســـتخدامه يف مقب ـــى إثر اكتشـــاف نقـــش التين فعل
بالقـــرب مـــن مدينـــة فرســـان احلديثـــة )اجلزيـــرة الرئيســـة(، 
ــام  ــرة أيـ ــى عشـ ــبوع إلـ ــن أسـ ــا مـ ــات مدتهـ ــت ثـــالث بعثـ نظمـ
مببـــادرة مـــن ف.  فيلنـــوف، مديـــر البعثـــة، يف عـــام 2005 )مـــع 
ـــون دو  ـــي نعمـــة4(، ويف عامـــي 2006 و20١١ )مـــع س. ماري ليل
ـــد  ـــرة األم ـــة القصي ـــات امليداني بروســـي(، وأتاحت هـــذه اإلقام
وضـــع خرائـــط للمواقـــع الرئيســـة يف األرخبيـــل؛ وأجريـــت 
ـــة العامـــة للســـياحة  ـــي للهيئ ـــل احملل ـــع رفقة املمث ـــارات املواق زي
العقيلـــي(،  الرحمـــن  )عبـــد  الســـعودية  الوطنـــي  والتـــراث 
وســـمح تفحـــص ســـريع للبقايـــا األثريـــة، والتقـــاط الصـــور 
 GPS الفوتوغرافيـــة، وأخـــذ نقـــاط بنظـــام التوقيـــع العاملـــي
وأخـــذ عينـــات مـــن الفخـــار إذا اقتضـــى األمـــر، ســـمح كل ذلـــك 
بتحديـــد معظـــم املواقـــع التـــي متـــت زيارتهـــا ورســـم خريطـــة 
أثريـــة مخصصـــة ليتم إثراؤهـــا خـــالل كل بعثـــة، ويف نهايـــة 
ثـــالث حمـــالت مســـح )2005، 2006، 20١١(، مت جـــرد أكثـــر 
مـــن ثالثـــن موقعـــاً، وأتـــاح دعـــم شـــركائنا تنظيـــم بعثتـــن 
جديدتـــن )عامـــي 20١٣ و20١4( للقيـــام بأعمـــال مســـح وســـبر 
علـــى مجمعـــن اثنـــن مختاريـــن مـــن بـــن املواقـــع التـــي متـــت 
ـــن 2005 و20١١. بفضل املناقشـــات مـــع  ـــرة ب ـــا يف الفت زيارته
الســـلطات احملليـــة وبفضل تفحـــص اإلشـــكاليات التـــي كانـــت 
الدافـــع وراء عمليـــات املســـح األولـــى، مت االتفـــاق علـــى املضـــي 
يف دراســـة مجموعتـــن مـــن املواقـــع التاليـــة: وادي مطـــر، 
ـــرة  ـــي الشـــرقي مـــن اجلزي ـــي يقـــع يف اجلـــزء اجلنوب ســـهل طين
الرئيســـة، ووادي شـــامي، الواقـــع يف اجلـــزء الشـــمالي الشـــرقي 

مـــن هـــذه اجلزيـــرة نفســـها.

يجــب أوالً تقــدمي اإلطــار التاريخــي الــذي ينــدرج فيــه أرخبيــل 

١  أســتاذ يف جامعــة باريــس األولــى - بانتيــون ســوربون، مركــز علــم آثــار 
)ArScAn / UMR 7041( وعلــوم العصــور القدميــة

2  عاملــة آثــار، دكتــورة يف علــم اآلثــار مــن جامعــة باريــس األولــى - 
 ArScAn( بانتيــون ســوربون، مركــز علــم آثــار وعلــوم العصــور القدميــة

)/ UMR 7041
٣  عالم آثار، باحث يف املعهد الفرنسي للشرق األدنى
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ــل ابتداءاً مــن  وشــبه جزيــرة العــرب مــن خــالل طــرق القواف
النصــف األول مــن األلــف األول قبــل امليــالد، والتــي أضيفــت 
إليهــا الطــرق البحريــة ابتداءاً مــن نهايــة القــرن األول قبــل 
امليــالد. قــدم الضــم الرومانــي ملصــر يف عــام ٣١ ق. م، ومــن 
ثــم ضــم اململكــة النبطيــة يف عــام مت ١06 للميــالد، قدمــا 
لرومــا عــدة منافــذ إلــى البحــر األحمــر، وأوصلــت محــاوالت 
ــزة  ــدة وجي ــرب مل ــرة الع ــي جزي ــة يف جنوب الفتوحــات الروماني
نحــو عامــي 25 - 24 ق. م، وانتهــت العمليــة بنهــب العديــد 
مــن املــدن، ولكــن متــت هزميــة اجليــش، املجبــر علــى املغــادرة 
باجتــاه مصــر بعــد فشــله. وقــد كانــت الغــارة الرومانيــة علــى 
اجلزيــرة العربيــة جانبــاً، وكانــت حــدود اإلمبراطوريــة تقــع 
)مدائــن  النبطيــة  احلجــر  واحــة  مــن  قليــاًل  إلى اجلنــوب 
ــاً مــن عــام ١06.  ــة الســعودية( انطالق ــح، اململكــة العربي صال
فاجــأ محتــوى نقشــي فرســان الالتينيــن - يذكر أحدهمــا، 
اجليــش  كتيبة مــن  جنــود  قبــل  مــن  ومكتــوب  كامــل  وهــو 
الرومانــي، وجــود حاكــم لفرســان »Ferresan«، وهــو مــؤرخ 
إلــى قطــع،  مــن عــام ١44ميــالدي؛ واآلخــر، مجــزأ بشــدة 
كونه أقــدم قليــاًل -  فاجــأ إذاً األوســاط العلميــة إلــى حــد 
كبيــر. ســّوغت هــذه املعطيات اجلديــدة إعــداد حمــالت مســح 
صغيــرة مخصصــة يف البدايــة لتقييــم البقايــا األثريــة املرتبطــة 

بالوجــود الرومانــي علــى أرخبيــل فرســان.

زمنيــاً  اإلشــكاليات  نطــاق  توســيع  املســح  أعمــال  أتاحــت 
وموضوعيــاً، إذا مــا مت تســجيل املواقــع القروســطية واحلديثة 
وتوثيقهــا يف إطــار االهتمــام الدائــم بجــرد املواقــع األثريــة يف 
األرخبيــل، فقــد تركــز اهتمــام البعثــة علــى وجــه التحديــد علــى 
املواقــع العربيــة اجلنوبيــة القدميــة، ومواقــع العصــور القدميــة 

والقدميــة املتأخــرة.

للفتـرة العربيـة اجلنوبيـة القدميـة يف الواقـع متثيـل يف عـدة 
مواقـع ممسـوحة، وتبـن رمبـا جزئيـاً احلركـة الفاحتـة ململكـة 
سـبأ يف القـرن السـابع قبـل امليـالد، والتـي قـادت سـكاناً عربـاً 
جنوبيـن حتـى الضفة األخـرى مـن البحر األحمر، إلـى إثيوبيا 
وإريتريـا احلديثتـن. يتيـح التشـابه بـن اللقـى األثريـة املعاينـة 

علـى جانبـي البحـر األحمـر6 االفتـراض أن أرخبيـل فرسـان 
شـكل مرحلة يف هـذا التوسـع، وكشـفت أعمـال املسـح فضـاًل 
الثانـي  النصـف  يف  االسـتيطان  يف  فجـوة  وجـود  ذلـك  عـن 
مـن األلـف األول قبـل امليـالد، كمـا لوحظـت فجـوة يف املواقـع 
العربيـة اجلنوبيـة علـى ضفتـي البحر األحمـر. ورأينا أعاله ما 
أهميـة فتـرة مطلـع العصـر امليـالدي يف جنـوب شـرقي البحـر 
العصـور  فتـرة  تتسـم  وأخيـراً،  فرسـان.  وخاصـة يف  األحمـر 
األحـداث  مـن  بالعديـد  املنطقـة  هـذه  يف  املتأخـرة  القدميـة 
الهامـة التـي تعـد صـدى للصراعـات يف عالـم البحـر األبيـض 
املتوسـط ومنطقـة بـالد الشـام، اللذيـن كانـا يف خضـم حتـول 
سياسـي، ويف نهايـة القـرن الثالـث امليـالدي، مت توحيـد جنـوب 
غربـي جزيـرة العرب علـى يد مملكـة ِحْميَـر والتـي أصلهـا مـن 

مرتفعـات اليمـن، يف ختـام عـدة قـرون مـن النـزاع. 

وبنــاًء عليــه كان الســياق اجليوسياســي الــذي وجــد يف وســطه 
أرخبيــل فرســان معقــداً جــداً، واإلمكانيــات األثريــة للجــزر 
التــي كشــفت عنهــا مســوحات البعثــة الســعودية الفرنســية، 
جتعلنــا نأمــل اإلســهام مبعلومــات جديــدة حــول كل واحــدة مــن 

هــذه الفتــرات.

أهداف املشروع ومراحله

كان أحــد األهــداف خــالل البعثــات األولــى رؤيــة احلجــر الــذي 
يحمــل النقــش الالتينــي الوحيــد املعــروف آنــذاك لضمــان 
قراءتــه، وكان األمــر يتعلــق كذلــك بتوضيــح الســياق األثــري 
الــذي أتــى منــه النــص، كان الهــدف اآلخــر لبعثــات املســح 
ــة.  ــا حقــب فرســان التاريخي ــة لبقاي هــذه وضــع خريطــة أثري
وأدت عــدة زيــارات ملواقــع األرخبيــل، والتشــخيص الســريع، 
إلــى إجنــاز خريطــة أثريــة. يف عــام 2005، متــت زيــارة عشــرة 
مجمعــات ملواقــع مــن قبــل ف. فيلنــوف وليلــى نعمــة، والواقعــة 
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ــي  ــرة الرئيســة، والت خصوصــاً يف اجلــزء الشــرقي مــن اجلزي
تتــدرج تواريخهــا مــن بدايــة األلــف األول قبــل امليــالد إلــى 
العصــر احلديــث، كمــا كان املتحــف اخلــاص بالســيد إبراهيــم 
ــة بغيــة  ــاح، وهــو باحــث محلــي، موضوعــاً لزيــارات مطول مفت
العصــور  مــن  بنــاء  )حجــارة  يحتويهــا  التــي  القطــع  توثيــق 
القدميــة، والقدميــة املتأخــرة واإلســالمية، قطــع أثريــة مــن 
جميــع العصــور، حجــارة منقوشــة بخــط املســند، النقشــان 
تابــع  الكــويف( . يف عــام 2006،  نقــش باخلــط  الالتينيــان، 
ف. فيلنــوف املســوحات مبســاعدة عبــد الرحمــن العقيلــي: 
الزمنــي  النطــاق  تغطــي  أثريــة،  ثمانيــة مجمعــات  أضيفــت 
ــة  ــى قائمــة مواقــع جــزر فرســان األثري ــام 2005، إل نفســه لع
)اجلــزء الشــرقي والطــرف الغربــي مــن اجلزيــرة الرئيســة، 
الدســان،  جزيــرة  شــرقي  الســقيد،  جزيــرة  غربــي  شــمال 
قــام ف.  شــمالي جزيــرة قمــاح(. وأخيــراً، يف عــام 20١١، 
ــة مســوحات  ــون دو بروســي بإجــراء حمل ــوف و س. ماري فيلن
ــن، وقصــار، واحملــرق، ووادي مطــر  ــع غري ــت مواق ــة. كان ثالث
القطــع األثريــة  لزيــارات جديــدة؛ ووثقــت أيضــاً  موضوعــاً 
والنقــوش اجلديــدة املقتنــاة مــن قبــل الســيد إبراهيــم مفتــاح؛ 
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن املتحــف اخلــاص بعالــم محلــي آخــر، 
الســيد إبراهيــم ســيادي، موضــوع دراســة مــن قبــل الفريــق7. 
مت تســجيل مواقــع جديــدة يف وادي حميــد، الواقــع إلــى الغــرب 
مــن وادي مطــر، وكذلــك إلــى الشــرق مــن األخيــر )عــدة مواقــع 
مــن العصــور مــا قبــل اإلســالمية، واإلســالمية واحلديثــة(. 
قامــت البعثــة أخيــراً بتســجيل العديــد مــن املواقــع يف وادي 
شــامي، منطقــة صخريــة ضخمــة ذات تضاريــس وعــرة للغايــة 
جــرد  هنــاك  الرئيســة. مت  اجلزيــرة  شــرقي  شــمال  تشــغل 
مواقــع تعــود إلــى فتــرات مختلفــة، مــن بينهــا موقــع الســتيطان 
مــا قبــل اإلســالم ومجموعــة مــن ثــالث مقابــر، إحداهــا تعــود 
للعصــور القدميــة املتأخــرة، ومتضــررة جــراء عمليــات النهــب. 
إن أهميــة هــذا املوقــع والتهديــد بتدميــره عــن طريــق عمليــات 
برنامجنــا  أولويــة ضمــن  منــه  هــذه جعــال  املتكــررة  النهــب 

ــي. العلم

7  عمــل فريــق مــن علمــاء اآلثــار واألنثروبولوجيــا مــن فريــق جامعــة 
إكيســتر أيضــاً علــى هــذه املجموعــة يف عــام 20١0 يف إطــار مشــروع 
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أثــارت  التــي  املواقــع  مــن  هامــاً  عــدداً  املســوحات  أعطــت 
ــة  ــى أســاس األهمي ــار عل أســئلة مختلفــة. لقــد توجــب االختي
ــي  ــة الت ــرة نوعــاً مــا للمواقــع واملناطــق األثري ــة الكبي التاريخي
رغبــت الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي يف أن تــدرس 
ويحافــظ عليهــا يف املقــام األول، وهكــذا مت اختيــار مجمعــن: 
وادي مطــر، ويتميــز بشــبكة مــن املواقــع الصغيــرة الواقعــة 
نفــس  وعلــى  الســاحل،  مــن  كيلومتــرات  بضعــة  بعــد  علــى 
ــة قصــار املهجــورة، مــكان رئيــس لالحتــالل  املســافة مــن قري
 الرومانــي، بالقــرب مــن قريــة احملــرق احلديثــة؛ ووادي شــامي

)بخاصــة املواقــع املرقمــة باألرقــام WS-5 وWS-6(، توزعــت 
عامــن  مــدى  علــى  املجموعــن  لهذيــن  األوليــة  الدراســة 
تبعــاً  البعثــات  هــذه  أهــداف  واختلفــت   ،)20١4 و   20١٣(
ــع وادي  ــق مواق ــة بتوثي ــا يف البداي ــع املدروســة، انهمكن للمواق
مطــر )اللوحــة 8.2أ(. أمــا وقــد ســجل املوقــع )وادي مطــر ١( 
WM-1 يف الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، فقــد فضلنــا 

تســجيل آثــار املوقــع )وادي مطــر WM-28 )2، التــي بــدا أنهــا 
تشــكل مجموعــة مــن املبانــي ذات الوظائــف املتنوعــة، التــي 
)التقــاط  مــن خــالل مســوحات ســطحية  أردنــا توضيحهــا 
ــع  ــات الرف ــف الســطحي، عملي ــات التنظي ــع كســر، عملي وجم
املعمــاري(، وهكــذا كانــت حملــة شــتاء عــام 20١٣ مكرســة 
حصــراً لعمليــات الرفــع واملســح لــوادي مطــر. مت رفــع مواقــع 
)وادي مطــر WM-2 )A، B )2 و C، املســماة أ، ب و ج مــن 
قبــل الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي(. قســم الوقــت 
املقضــي يف امليــدان، يف عــام 20١4، بــن وادي مطــر )املواقــع  

WM-١و2 و٣( ووادي شــامي )املوقعــن WS-5  و6(.

تقرير موجز حول بعثة عام ٢٠١٣

جــرت بعثــة عــام 20١٣ يف الفتــرة مــا بــن 26 أكتوبر/تشــرين 
وكان  عــام 20١٣.  مــن  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   ١5 و  األول 
الفريــق مكونــاً مــن ف. فيلنــوف )مديــراً، وآثاريــاً وعاملــاً يف 
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النقــوش(، ب. م. بــالن9، و س. ماريــون دو بروســي، و ب. ريبــا 
ــار(. )علمــاء آث

بــدأت أعمــال البعثــة بزيــارات أوليــة ملواقــع وادي مطــر الختيار 
علــى  كثافــة  األكثــر  األثــري  املجمــع  يقــع  للدراســة،  قطــاع 
محــور اجتاهــه إجمــاالً شــمال / جنــوب: املوقــع )وادي مطــر 
ــا رفــع  ــار، كان قــد أعــد له ــارة عــن مجمــوع آث ١( WM-1 عب
تخطيطــي يف الثمانينيــات مــن قبــل بعثــة مســح دوليــة١0، والتــي 
خصصــت دراســتها ملنطقــة جنــوب غربــي اململكــة العربيــة 
الواقــع   ،WM-2  )2 مطــر  )وادي  موقــع  ميثــل  الســعودية. 
علــى حافــة منطقــة واســعة تشــغلها أشــجار، املجمــوع األكثــر 
كثافــة بالبقايــا األثريــة يف هــذا الســهل، ويشــتمل علــى ثــالث 
مجموعــات، ســميت A ، B و C . وختامــاً، يقــع )وادي مطــر 
ــات التقــاط وجمــع  ــي املجمــع. أتاحــت عملي ٣( WM-3 جنوب
ــكل  ــرات االســتيطان الرئيســة ل ــد فت الفخــار الســطحي حتدي
 WM-1 )موقــع مــن هــذه املواقــع، يبــرز موقــع )وادي مطــر ١
الالحقــة:  الفتــرات  إلــى  ننســبها  أن  ميكــن  فخاريــة  مــادة 
العربيــة اجلنوبيــة املبكــرة، القدميــة )الرومانيــة(، القدميــة 
ــدو أن االســتيطان  ــر محــددة(. ويب املتأخــرة واإلســالمية )غي
الفتــرة  وقــع يف   WM-2 األخيــر يف موقــع )وادي مطــر 2( 
ــدد  ــادة موجــودة بع ــن مبــا أن هــذه امل القدميــة املتأخــرة، ولك
قليــل، فإنــه يبــدو أن األمــر يتعلــق باســتيطان منتظــم يف فتــرة 
ــي  ــن الثان ــى األرجــح يف القرن ــع عل ــع، وق ــة لهجــر املوق الحق
والثالــث امليالديــن، ومــن ناحيــة أخــرى، يغطــي اســتيطان 
املوقــع )وادي مطــر ٣( WM-3 نطاقــاً زمنيــاً أوســع بكثيــر، 
ــة )النصــف  ــرات اإلســالمية واحلديث ــاً مــواد مــن الفت متضمن
األول مــن القــرن العشــرين(؛ يتميــز هــذا املوقــع بوجــود بئــر.

تتكـون املنطقـة A مـن موقـع )وادي مطـر 2( WM-2 )اللوحـة 
8.2ب( مـن عشـرة مجاميـع مبنيـة، تشـتمل األصغر بينها على 
غرفـة واحـدة فقـط، طـول ضلعهـا أقـل مـن ١0 أمتـار. أكبرهـا 
مبنـى طولـه حوالـي العشـرين متـراً، مؤلـف مـن خمسـة غـرف، 

9  مهنــدس أبحــاث يف علــم اآلثــار، يف مركــز علــم آثــار وعلــوم العصــور 
القدميــة )ArScAn / UMR 7041( ، ومديــر فريــق علــم آثــار 

الشــرق األدنــى الهيلينســتي والرومانــي.
 Zarins, J., ʿAbdul Jawad S. M., et al-Yaish,  ١0
 K., « The second preliminary report on the
.Southwestern Province », Atlal 5 (1981) : 26-27

البنـاء  زالـت محفوظـة. ويتكـون  وبضعـة مداميـك جـدران ال 
WM-2/B  )انظـر  املسـتخدم هنـا، كمـا يف )وادي مطـر 2( 
أو  أدنـاه(، مـن حجـارة غيـر مشـذبة مت جتميعهـا دون مونـة 
مـالط. وتتميـز األبـواب يف الغالـب بواسـطة حجريـن مرتفعن 
موضوعـن علـى حافتيهمـا الضيقتـن مـن جانـب، ومـن جانـب 
آخـر علـى عتبـة مـن كتلـة حجريـة واحـدة، ميكـن أن ينحـت أو 
يصقـل باألخـرى سـطحها مـن خـالل املرور فوقـه. إن املجاميع 
وقـد  أمتـار،  عـدة  مـن  بحيـز  بعضهـا  املختلفـة مفصولـة عـن 
لوحظـت كثافـة عاليـة مـن املـواد - والتـي تختلـف طبيعتهـا مـن 
واحـدة إلـى أخـرى )خبـث املعـادن، كسـر فخاريـة، صـدف( - 
حـول بعـض مـن هـذه املبانـي، يحثنـا هـذا التنـوع علـى اقتـراح 
أن يكـون هـذا املوقـع متركـزاً ملبـان متخصصـة: رمبـا منطقـة 
السـطحي عـن وجـود كسـر  الفخـار  حرفيـة. كشـفت معاينـة 
معروفـة يف جنوبـي جزيـرة العـرب يف النصـف األول من األلف 
مفتوحـة،  وأشـكال  بنيـة حمـراء،  )عجينـة  امليـالد  قبـل  األول 
ومقابـض أفقيـة مثقوبـة، وقاعـدة دائريـة١١(، ولكـن أيضـاً مـن 
فخـار سـيجلي مختـوم مصـدره عالـم البحـر األبيـض املتوسـط 
)إيطاليـا أو شـمال إفريقيـا(، والـذي يعنـي بنـاًء عليـه إعـادة 
اسـتيطان للموقـع يف القـرن األول أو الثانـي للميـالد. مت مـن 
ناحيـة أخـرى العثـور علـى قطعـة صغيـرة مـن سـبيكة نحاسـية 
)اللوحـة 8.٣أ( علـى السـطح، يف غرفـة واقعـة غربـي املنطقـة 
A: متثـل حيوانـاً صغيـراً متكـوراً علـى نفسـه؛ سـطحه السـفلي 

 de Maigret A. – « La ceramica ١١  انظــر علــى ســبيل املثــال
 sabea. Specificità e sviluppi da uno studio delle
 forme », Arabia, 1, 2003 : 89-96, 217-244 ou Japp
 S. – « Chronology of Sabaean Pottery - Some
 Remarks », Zeitschrift für Orient-Archäologie, 7,
 2014 : 302-323. Ayoub S. – « Die Keramik aus
 dem Bar’an-Tempel in Marib », Archäologische
 Berichte aus dem Yemen, 11, 2007 : 307-347. Japp
 S. – « Anhang: Bemerkungen zum Artikel « Die
 Keramik aus dem Bar’an-Tempel in Marib » von
 Saad Ayoub, Archäologische Berichte aus dem
 Yemen, 2007 : 348-430. Japp S. – « Pottery in
 Sacred Contexts. Everyday Equipment - Tableware
 for Ritual Meals - Offerings ? », in Arbach M. &
 Schiettecatte J. (dir.), Pre-Islamic South Arabia and
 its Neighbours : New Developments of Research
 Proceedings of the 17th Rencontres Sabéennes
 held in Paris, 6–8 June 2013, British Foundation

.for the Study of Arabia, Oxford, 2015 : 95-106

تسـاعد  ال  جداريـة،  بحليـة  أو  بـوزن  يذكـر  مـا  وهـو  مسـتو، 
النماذج املشـابهة لهذا النوع من القطع - املكتشـفة يف منطقة 
الشـرق األدنـى - علـى تأريخـه نظـراً ألنهـا موزعـة علـى مـدى 
فتـرة طويلـة، مـن عصـر البرونز حتـى اإلمبراطوريـة الرومانية 

العليـا أو القدميـة.

 WM-2/B )دراسة القطاع )وادي مطر ٢/ب
)مساهمة ب. ريبا(

تشــكل املنطقــة B املجمــوع املعمــاري األكثــر كثافــة )اللوحــة 
8.٣ب( ويتمثــل هــذا املجمــوع املعمــاري الواســع، الــذي تغطــي 
مســاحته حوالــي ١400 متــر مربــع، بتركــز للمبانــي احلجريــة 
املمتــدة طــوالً وفقــاً حملــور اجتاهــه شــمال غــرب - جنــوب 
تلــف  مــن  املتقدمــة  تعطــي احلالــة  األولــى،  للوهلــة  شــرق. 
اآلثــار  مــن  للمجمــوع مظهــر حقــل  تعطــي  األثريــة  البقايــا 
ــى نحــو  مختلــط، يتميــز بالعديــد مــن اجلــدران احملفوظــة عل
ســيء، والتــي تبقــى خطــوط محيطهــا اخلارجــي غالبــاً صعبــة 
التمييــز يف مجملهــا. قلمــا حتتفــظ املبانــي التــي عانــت علــى 
ــرز  ــاع، وتب ــة يف االرتف ــن أو ثالث ــر مــن مدماك ــل بأكث نحــو أق
ــى  ــة وحســب، يضــاف إل ــة احلالي ــى ســطح األرضي أخــرى عل
بعــض  قــراءة  تعيــق  ذلــك وجــود شــجيرات كثيفــة وشــائكة 
الفضــاءات، وباإلضافــة إلــى ذلــك، جعــل أخــذ العديــد مــن 
العناصــر املعماريــة منــذ العصــور القدميــة، ولكــن أيضــاً خــالل 
الفتــرة املتأخــرة، جعــل مــن غيــر الســهل فهــم األطــالل، ومــع 
ذلــك، مكــن حتليــل ورفــع البقايــا الســطحية حجــراً حجــراً 
مــن إجنــاز املخطــط، باإلضافــة إلــى وصــف أول لهــذا املجمــع 
املعمــاري املنــوه بأهميتــه كمــا مــن خــالل موقعــه القريــب مــن 
مجمــع دينــي )وادي مطــر 2/ح( )WM-2/C( كذلــك مــن خــالل 
امتــداد ونوعيــة بعــض املبانــي التــي يتكــون منهــا. باإلجمــال، 
مت حتديــد 26 وحــدة، ومت إعطــاء حــروف صغيــرة لــكل منهــا 
لتســهيل الوصــف املوجــز الــذي يلــي، واملنفــذ وفــق محــور 

ــور ســابقاً. ــي املذك الشــمال جنوب

يتميــز املخطــط النمــوذج للوحــدة املعماريــة ببنــاء مســتطيل 
محــدد  فنــاء  يتقدمــه  يــكاد،  أو  مربــع  وأحيانــاً  الشــكل، 
أحجــام  ذات  وهــي  األرق،  تؤلــف احلجــارة  الســور،  بجــدار 
ــت هــذه العناصــر  ــاء. كان ــط بالفن ــاً، الســور احملي ــرة غالب كبي
الطيعــة  خــاص،  بوجــه  والعريضــة  واملرتفعــة  املنصوبــة، 

بســهولة بفضــل تدنــي ســماكتها، كانــت مناســبة ِلَهــّم البنائــن 
املتعلــق باالقتصــاد، الذيــن بفضــل هــذه التقنيــة لــم يحتاجــوا، 
ــة احلجــارة مشــابهة  ــاء، لتشــييد جــدران مقصب بالنســبة للفن
لتلــك اخلاصــة باملبانــي، تفســر رقــة حجــارة الســور املنصوبــة 
أيضــاً بحقيقــة أن احليــز املخصــص للفنــاء لــم يكــن يتطلــب أي 
ــس املظهــر، وهــي  ــاً بنف تســقيف، يظهــر مدخــل املبانــي دائم
ــة حجــر واحــدة:  ــة مــن قطع ــة عناصــر مؤلف ــف مــن ثالث تتأل
العتبــة والقوائــم، والســواكف مفقــودة يف معظــم احلــاالت. 
تبعــاً  الثالثــة  املكونــات  هــذه  نحــت  ونوعيــة  أبعــاد  تتبايــن 
ــه هــذه  ــذي تفضــي إلي ــز ال ــى أو للحي ــة املعطــاة للمبن لألهمي
املكونــات. مــن هــذا املنطلــق، يتميــز مدخــل املبنــى )a( بعــرض 
اســتثنائي - متريــن - وقوائــم بــاب ذات ارتفــاع مســاٍو تقريبــاً 
)اللوحــة 8.4أ(؛ يبــدو أن داخــل عضــادات األبــواب قــد مت 
ــة التــي تســتند  ــة، يف حــن أن األجــزاء اخلارجي ــه بعناي تطيين
عليهــا اجلــدران مشــذبة علــى نحــو بســيط، والعتبــة منحوتــة 
بطريقــة ممتــازة، يبــرز مدخــل املبنــى )e( نفــس اخلصائــص، 
الثانويــة  املداخــل  تتحــدد  أصغــر،  جعــل  العــرض  أن  ولــو 
املتعــددة مــن خــالل عــرض مصغــر أكثــر بكثيــر وقوائــم منحوتة 
بعنايــة نســبية، وفيمــا يتعلــق بنظــام اإلغــالق، تختــزل الشــواهد 
املالحظــة النــادرة بالنقــر الصغيــرة املنفــذة يف العتبــة، املشــيرة 
إلــى وجــود مصــراع بــاب، مت إحصــاء ثالثــة حــاالت مــن هــذا 
.WM2-B )ــع )وادي مطــر 2/ب ــل موق ــوع فقــط يف مجم الن

تبــرز جــدران معظــم املبانــي ســماكة متوســطة تتــراوح بــن 50 
و60 ســم الرتفــاع مدمــاك مــن حوالــي الثالثــن ســنتيمتراً. 
تتميــز املبانــي املتقنــة أكثــر بجــدران أســمك قليــاًل تصــل إلــى 
حوالــي 70 ســم، هــذه هــي حالــة املبنــى )a(، واجلــدار الغربــي 
 ،)a( يظهــر املبنــى .)r( واجلــدار الغربــي للحيــز )e( للمبنــى
الزوايــا،  عنــد  اآلثــار،  بقيــة  مــع  باملقارنــة  جيــداً  احملفــوظ 
مداميــك خارجيــة مبنيــة بالتعشــيق، مشــكلة مــن كتــل حجريــة 
ذات أبعــاد أكبــر ممــا هــي عليــه يف أماكــن أخــرى، ومرتبــة 
بإحــكام لتعزيــز متانــة البنــاء، احلــرص علــى انتظــام املداميــك 
واضــح، وإن اكتفــى البنــاؤون بترتيــب احلجــارة بجانــب بعضهــا 
البعــض بتثبيتهــا بواســطة ركــة مــن حجــارة صغيــرة، ويبــدو 
منــط البنــاء بدائيــاً كفايــة إذا مــا نظرنــا إلــى البقايــا الظاهــرة، 
ــت مغطــاة أصــاًل  ــاد أن هــذه اجلــدران كان لكــن يجــب االعتق
املبانــي،  أرضيــات  ســويات  فهــم  يصعــب  وأخيــراً،  بطــالء. 

أبحاث أثرية حول أرخبيل جزر فرسان ١425هـ-١4٣5هـ / 2005 و 20١4م
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والواقعــة علــى عمــق ضحــل مقارنــة باألرضيــة احلاليــة، تبعــاً 
ملنســوب عتبــات األبــواب، بســبب العديــد مــن الردميــات التــي 
تســد الفضــاءات الداخليــة، أظهــر التنظيــف الــذي أجــري 
التربــة املرصوصــة كانــت  داخــل املبنــى )x( أن طبقــة مــن 
ــة  ــل أن األرضي ــن احملتم ــزة، م ــوق مســتوى الركي مضغوطــة ف
بــدت بهــذا الشــكل يف جميــع املبانــي الثانويــة. يف املقابــل، 
ــاًل  ــى )e(، تبليطــاً جمي ــل املبن ــة، مث ــر نبال ــي األكث تلقــت املبان
مؤلفــاً مــن بالطــات كبيــرة احلجــم مشــابهة لتلــك املالحظــة يف 

.WM-2/C )اجلــزء العلــوي مــن )وادي مطــر 2/ح

كمــا أعطــى التحليــل املفصــل للمجمــوع )وادي مطــر 2/ب( 
ــاء واســتراتيجيات  ــات البن ــل حــول تقني WM-2/B أيضــاً دالئ

احلصــول علــى احلجــر، دالئــل مت العثــور عليهــا يف مواقــع 
 ،WM -2/A أخــرى يف وادي مطــر )ال ســيما وادي مطــر 2/أ
اســتخدم   ،)3WM-3 مطــر  ووادي   B/2 2/ب  مطــر  وادي 
الصخــر احمللــي - وهــو كلــس مرجانــي يبــرز تقريبــاً يف كل 
مــكان علــى مســتوى ســطح األرض - يف تشــييد املبانــي، تتميــز 
اجلــدران بوجــه وحيــد تتألــف مداميكــه املنتظمــة نوعــاً مــا مــن 
ــة  ــا البعــض، مثبت ــب بعضه حجــارة مضبوطــة باختصــار بجان
باســتخدام ركــة مــن حجــارة صغيــرة وشــظايا، توحــي الفرجات 
الكثيــرة وترتيــب العناصــر املنحوتــة بالقليــل مــن العنايــة، كمــا 
رأينــا، بوجــود واجهــات مغطــاة أصــاًل بطــالء، يســمح يف نفــس 
الوقــت بتســوية ســطحها وبتدعيــم اجلــدران عــن طريــق ســد 
املســاحات الفارغــة بــن احلجــارة، وفــق تقنيــة بنــاء مطروحــة 
الدقيــق  االرتفــاع  نعــرف  ال  املجــاورة،  القــرى  يف  دائمــاً 
للجــدران، لكنهــا كانــت علــى مــا يبــدو مبنيــة بالكامــل مــن 
احلجــر، بالنظــر إلــى املداميــك األعلــى التــي تصــل يف املبانــي 
األفضــل حفظــاً، إلــى مســتوى قمــة عضــادات األبــواب. يظهــر 
أســاس بعــض املبانــي - البــادي جزئيــاً للعيــان - أن املداميــك 
تســتند مباشــرة علــى األســاس الصخــري، يبــدو أن مبانــي 
أخــرى تشــغل موقــع قعــر احملجــر الــذي مت منــه اســتخراج جزء 
ــداً  ــس بعي ــا، لي ــي اســتخدمت إلجنازه ــل احلجــارة الت ــن كت م
مــن املوقــع، حــدد موقــع منطقــة محجــر ميكــن أن يكــون قــد 
ــك ارتفاعــاً  ــرز املدامي ــا أيضــاً بعــض العناصــر، تب أرســل منه
منخفضــاً نســبياً، يف حــن أن طــول احلجــارة التــي تشــكلها 
متغيــر جــداً، ويقــع مــا بــن 0.60 و ١.50 م عمومــاً، وبعضهــا 
يصــل حتــى متريــن. تشــير الســماكة الضعيفــة للحجــارة إلــى 

أن مهمــة احملاجــر اشــتملت أساســاً علــى اســتخراج »لويحــات« 
ــروز الصخــري  ــن خــالل الشــروع بالقطــع يف الب احلجــارة، م
علــى عمــق حوالــي خمســن ســنتيمتراً، وكان يتــم اســتخراج 
الكتلــة التاليــة بجــوار الســابقة. يف الواقــع، ال جنــد يف منطقــة 
االســتغالل  علــى  تــدل  حقيقيــة  محجــر  جبهــات  الدراســة 
ــزة فقــط هــو  ــدو أن ســطح الركي ــل العميقــة، ويب ــف للكت املكث
الــذي مت اســتغالله؛ ويجــب أن تكــون موضوعــاً لعمليــات رفــع 

مــن أجــل رســم خرائــط لالمتــداد.

WM-2/C )دراسة القطاع )وادي مطر ٢/ح
ملوقـع  املعمـاري  التحليـل  ومـع  الرفـع  عمليـات  مـع  بالتـوازي 
علـى  مجسـات  تنفيـذ  مت   ،WM-2/B 2/ب(  مطـر  )وادي 
العناصـر املؤلفـة ملدخـل املجمـع املشـيد يف املنطقـة C، وهـو 
يتألـف مـن حيـز مكشـوف مسـتطيل الشـكل، ذي زوايـا مـدورة، 
محدد بواسطة صفوف من كتل حجرية ضخمة غير مقصبة، 
مغروزة يف األرضية )اللوحة 8.4أ(.  يصل ارتفاع بعضها إلى 
١.50 م. نفـذ املدخـل الرئيـس الواقـع يف اجلهـة الغربيـة يف 
هـذا الفنـاء بواسـطة حجريـن ضخمـن إلطـار بـاب، سـاقطن 
ارتفـاع احلجـر اجلنوبـي ١.40 م،  )يبلـغ  اليـوم  علـى األرض 
وارتفـاع الشـمالي ١.70 م، ولكـن ال بـد أنـه كان أعلـى: هنـاك 
)اللوحـة  م   ١.20 عرضهـا  وعتبـة  ذروتـه(،  يف  واضـح  كسـر 
بالقـرب  للعيـان،  8.4ب(، هنـاك مدخـل آخـر أصغـر واضـح 
مـن الزاويـة الشـمالية الشـرقية مـن السـور؛ اسـتخدمت هنـا 
آليـة البنـاء نفسـها وهـي: عضادتـان مـن قطعـة حجريـة واحدة 
وعتبـة مـن احلجـر. ومـن أجـل إخفـاء فـرق االرتفـاع الطفيـف 
الـذي يفصـل بـن املنطقـة اخلارجيـة وداخـل املنطقـة املسـورة 
يف جانبها الشـمالي الشـرقي، يبدو أنه قد مت تسـوية منحدر. 
وعلـى هـذا املنحـدر، مت اكتشـاف جـزء من متثـال صغير جلمل 
منحـوت مـن صخـر ذي حبيبـات ناعمـة، داخـل السـور، متـت 
معاينـة حقـل مـن حجـارة صغيـرة ذات لـون مائـل إلـى الزرقـة، 
وكسـر فخاريـة وعناصـر مـن الطـن املشـوي )يشـبه بعضهـا 
املذابـح النذريـة الصغيـرة، والبعـض اآلخر يذكر أكثر بالطوب( 
علـى أرض الواقـع، يقـع حـوض حجـري صغيـر يف اجلنـوب، 

بالقـرب مـن احلجـارة املشـكلة للسـور.

بنيــت عــدة عناصــر يف هــذا احليــز املكشــوف، يف الوســط، 
وعلــى مرتفــع صغيــر، يقــع مبنــى مســوى بــاألرض بدرجــة 

كبيــرة؛ مســقطه مســتطيل الشــكل، ويتجــه نحــو الشــرق، لرمبــا 
كان حجريــن طويلــن أفقيــن ســماكتهما 20 ســم، ويقعــان فــوق 
قمــة األطــالل، بالطــات اســتخدمت يف الرصــف. اجلــدران 
مدمــرة حتــى مســتوى األرضيــة، وســمكها 80 ســم بالنســبة 
للجــدران اخلارجيــة مزدوجــة الوجــه و 65 ســم جلدار التقطيع 
الداخلــي )؟(، صــف واحــد مــن احلجــارة غيــر املقصبــة، تبعــاً 
املدخــل  محــور  يف  املبنــى  مدخــل  كان  األوليــة.  للمعاينــات 
ــى منشــأة  ــا عل ــن أجري ــن املجســن اللذي ــاء. وب ــس للفن الرئي
درج  هنــاك  كان  8.5أ(.  )اللوحــة  تنظيمهــا  هــذه  املدخــل 
محــوري عرضــه 4 م، وواقــع يف منتصــف اجلانــب الغربــي، 
ولــم يتبــق منــه ســوى بعــض العناصــر، وكان يتيــح الوصــول 
عــرض  بنفــس  الغربيــة،  الواجهــة  إلــى  تســتند  إلــى شــرفة 
املبنــى، يبــدو أن تكســية الشــرفة قــد اختفــت: قــّدم املجــس 
أساســاً لألرضيــة ُمشــّكاًل مــن حجــارة صغيــرة مرتبــة بكثافــة 
يف احليــز احملــدد بالوجــه اخلارجــي للجــدار احمليــط للمبنــى؛ 
غيــر أن ُعصابــة عرضهــا نحــو عشــرين ســنتيمتراً علــى طــول 
الوجــه الغربــي للجــدار الغربــي للمبنــى املركــزي خاليــة مــن 
احلجــارة يبلــغ عــرض حجــارة واجهــة املبنــى، التــي تبــرز وجهــاً 
هنــاك  ولكــن  ســم،   40 وســطياً  وأملســاً،  مقصبــاً  خارجيــاً 
فقــط ثــالث حجــارة مت الكشــف عنهــا جزئيــاً يف هــذا املجــس. 
ــر عناصــر محفــورة علــى الوجــه العلــوي لواحــدة مــن هــذه  تُذكِّ
ــب اخللفــي مــن احلجــارة  ــن، اجلان احلجــارة بعالمــات البنائ
ــر ارتفاعــاً يســتند  ــدو أن أساســاً آخــر أكث ــر مقصــب، ويب غي
إلــى هــذا الوجــه الداخلــي للجــدار الغربــي للمبنــى؛ وبالتالــي 
ليــس مــن املرجــح أن األرضيــة املرتبطــة بهــذا االســتيطان قــد 
مت احلفــاظ عليهــا. ال نســتطيع التأكيــد يف الوقــت احلالــي 
بــأي نــوع تكســية تعلــق األمــر، ولكــن عــدم وجــود بقايــا يجعلنــا 
نتوقــع أن بالطــات حجريــة كانــت تغطــي هــذا األســاس، وأنــه 

مت اســتعادتها الســتخدامها كمــادة بنــاء.

ــاً  ــزاً دائري ــة حي ــل حجري ــة، حتــدد كت ــة املركزي ــي التل يف جنوب
صغيــراً قطــره 5 م، ويتــم الوصــول إليــه مــن الشــمال مــن خــالل 
عتبــة صغيــرة ذات عضادتــي بــاب مــن قطعــة حجريــة واحــدة، 
علــى بعــد متريــن فقــط مــن املبنــى الرئيــس لوحظــت منشــأة 
مماثلــة شــمالي هــذا املبنــى املركــزي: فتحــة الدخــول فيهــا 
موجهــة أيضــاً نحــو هــذا املبنــى. وأخيــراً، يوجــد يف الشــمال، 
خــارج الســور، منشــأة دائريــة ثالثــة مــن نفــس احلجــم، ميكــن 

العتبــة  نــوع  نفــس  خــالل  مــن  الفنــاء  مــن  إليهــا  الوصــول 
الفضــاءات  هــذه  وتسلســل  وظيفــة  تــزال  ال  والعضــادات. 

ــح. ــى توضي ــي بحاجــة إل الزمن

ــاك منطقــة مســاحتها  ــوب مباشــرة مــن الســور، هن ــى اجلن إل
متفحمــة،  منهــا  وأجــزاء  حيوانيــة،  ببقايــا  مفروشــة  م2   2
وبكســر فخاريــة رقيقــة )نبطيــة؟(، وببضعــة أجــزاء مــن أدوات 
حجريــة. وقــد أعطــت هــذه املنطقــة كذلــك مســكوكة ِحْميَريــة 
مؤرخــة مــن القرنــن األول والثانــي للميــالد )اللوحــة 8.5ب(، 
الــذي  نفســه  الصخــر  مــن  إلــى قطعــة منحوتــة  باإلضافــة 
نحــت منــه رأس اجلمــل املكتشــف علــى »منحــدر« الدخــول يف 
الشــمال الشــرقي. أخيــراً، وعلــى بعــد حوالــي عشــرة األمتــار 
قطعــة حجريــة عريضــة  وعلــى  الســور،  مــن  الشــمال  إلــى 
ثالثــة  لوحظــت  زاويــة،  وتبــرز  مشــذب  ســطحها  مكســورة 
أحــرف بخــط املســند، محفــورة بالقــرب مــن هــذه الزاويــة.

مــن  أنــه  حتديــد  األولــي  والرفــع  الســطح  دراســة  أتاحــت 
احملتمــل أن األمــر يتعلــق مبــكان للعبــادة. يف الواقــع، هــذا هــو 
التفســير الــذي يعــرض علــى أفضــل نحــو املتــاع األثــري املعايــن 
)مذابــح صغيــرة )؟( مــن الطــن املشــوي، متثــال صغيــر مجــزأ 
جلمــل مــن احلجــر(، وموقــع املجمــوع - علــى تلــة اصطناعيــة 
صغيــرة و بعيــداً عــن البقايــا األثريــة األخــرى ملوقــع )وادي 

ــس. ــى الرئي مطــر WM2 )2، و املخطــط املوجــه للمبن

ــا  ــع البقاي ــق لرف ــرس معظــم وقــت عمــل الفري ــه، ك ــاًء علي وبن
WM- )األثريــة، ولتحليــل معمــاري للموقــع )وادي مطــر 2/ب
 ،WM-2 )2 2، ولصنــع مخطــط ملجمــل املوقــع )وادي مطــر/B

ولرســم املــادة األثريــة التــي مت جمعهــا، ضمــن منظــور إنشــاء 
كتالــوج النتاجــات الفخاريــة )احملليــة واملســتوردة( املوجــودة يف 
فرســان، بيــد أنــه كــرس جــزء مــن وقتنــا لزيارة وتســجيل مواقع 
ــة واســتكمال اخلريطــة  جديــدة يف فرســان، مــن أجــل مواصل
األثريــة لألرخبيــل. مت تســجيل مواقــع جديــدة يف وادي حميــد 
غربــي وادي مطــر، يف جزيــرة دمســك، ويف جزيــرة الســقيد.

إجمــاالً، أتاحــت حملــة عــام 20١٣ بخاصــة اإلحاطــة علــى نحو 
أفضــل باملجمــع األثــري يف وادي مطــر، وأهميتــه يف األرخبيــل، 
ال ســيما يف زمــن االحتــالل الرومانــي، ال ميكــن إنكارهــا، وتدل 

أبحاث أثرية حول أرخبيل جزر فرسان ١425هـ-١4٣5هـ / 2005 و 20١4م
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املــادة األثريــة داللــة واضحــة علــى االتصــاالت بــن اجلماعــة 
املدروسة يف وادي مطر والوحدة العسكرية الرومانية املجاورة 
يف قصــار١2، مــع تقــدم العمــل امليدانــي، حتــددت اإلشــكاليات 
 WM-2/C )بدقــة، يثيــر حتديــد هويــة املوقــع )وادي مطــر 2/ح
كمــكان للعبــادة عــدة تســاؤالت: ينبغــي تسلســل تاريخــي لهــذا 
املعبــد احملتمــل، وحتديــد طرائــق العبــادة مــن خــالل تنقيبــات 
أثريــة أكثــر توســعاً، ميكــن أن يتعلــق األمــر مبــكان للعبــادة منــذ 
الفتــرة العربيــة اجلنوبيــة القدميــة، إذا مــا حكمنــا مــن خــالل 
مضمــون الكتابــة القدميــة لنقــش لعــل مصــدره املوقــع )وادي 
مطــر 2/ح( WM-2/C وفقــاً ل إ. ســيادي )اللوحــة 8.6أ(، 
شــكل احلــروف وترتيبهــا بوضــع مقلــوب تعــدان خاصيتــان مــن 
خصائــص الفتــرة القدميــة، وباإلضافــة إلــى ذلــك، فالنــص 
هــو إهــداء لآللهــة العربيــة اجلنوبيــة عثتــر [ʿṯtr]. يعــزز وجــود 
نقــوش تعــزى إلــى نفــس الفتــرة علــى عضــادات مبنــى مــن 
املوقــع )وادي مطــر 2/ب( WM-2/B فرضيــة أن موقــع )وادي 
مطــر WM2 )2 مت تطويــره إليــواء جماعــة منــذ الفتــرة الواقعة 
بــن القرنــن الثامــن والســادس قبــل امليــالد. لذلــك يجــب 
ــوارد  ــه هــذه اجلماعــة، وامل ــذي عاشــت في ــد الســياق ال حتدي
التــي غذتهــا )وظيفــة املجمــوع وادي مطــر 2/أ WM-2/A؟(، 
ومــن الضــروري كذلــك حتديــد مكانــة هــذا املوقــع يف املشــهد 
الطبيعــي القــدمي جلنــوب شــرقي جزيــرة فرســان الكبــرى، 
ــي  ــرات الت ــل دراســة التغي ــري لألرخبي ــب الســياق اجلزي يتطل
مــرت بهــا الشــواطئ بغيــة إعــادة تصــور املشــهد الطبيعــي 
ــع الســكن  ــم دواف ــع وادي مطــر وفه ــه مواق ــذي تطــورت في ال
ــدان،  ــي للمي ــكان. إن إجنــاز منــوذج رقم ــة يف هــذا امل واإلقام
مقترنــاً باملعاينــة الدقيقــة للمشــهد الطبيعــي، ينبغــي أن يســمح 

أيضــاً بدراســة املــوارد املتاحــة لســكان املوقــع.

تقرير موجز حول بعثة عام ٢٠١٤
جــرت حملــة عــام 20١4 يف املــدة مــا بــن ١6 تشــرين الثانــي/

الفريــق  وكان   ،20١4 األول/ديســمبر  كانــون   ١5 و  نوفمبــر 
ــراً(، ب. م. بــالن، و س.  ــوف )مدي مؤلفــاً حينئٍذ مــن ف. فيلن
ماريــون دو بروســي، و ك. فيليبــس )علمــاء آثــار(، كمــا انضــم 
ــة( )ج.  ــة األرضي ــدس جيوماتكــس )املعلوماتي ــة مهن ــى البعث إل

١2  مت التطــرق إلــى هــذه االتصــاالت يف املؤمتــر الســادس ملشــروع البحــر 
األحمــر الــذي عقــد يف تبــوك، يف آذار/مــارس عــام 20١٣، ضمــن 
مشــاركة مقدمــة مــن قبــل س. ماريــون دو بروســي. الكتــاب قيــد 

النشــر: ماريــون دو بروســي  20١7)قيــد الطبــع(.

دافتيــان١٣(، وجيومورفولوجــي )ك. بافلوبولــوس١4(.

تضمــن برنامــج البحــث لهــذه احلملــة متابعــة أعمــال رفــع 
ج.  وجــود  بفضــل  وذلــك   ،WM-2  2 مطــر  وادي  موقــع 
ــو  ــى عل ــة( عل ــة )بطائــرة ورقي ــان، وأخــذت لقطــات جوي دافتي
منخفــض إلنتــاج توثيــق فوتوغرامتــري ذي دقــة. واســتمر عمــل 
التســجيل امليدانــي، هــدف وجــود خبيــر جيومورفولوجــي )ك 
بافلوبولــوس( متخصــص يف املشــاهد الطبيعيــة الســاحلية إلــى 
اإلجابــة علــى أســئلة تتعلــق بالبيئــة القدميــة أثيــرت خــالل 
بعثــة عــام 20١٣، كمــا توجــه الفريــق ملــدة ثالثــة أيــام إلــى وادي 
شــامي بغيــة إجــراء حفريــة إنقاذيــة لقبــر يف املقبــرة العائــدة 
 WS-6 ورفــع ســريع ملوقــع )WS-5( للعصــور القدميــة املتأخــرة
وفقــاً لبرنامــج الســنتن 20١٣-20١4، غيــر أن الوقــت الــذي 
قضــي يف وادي شــامي كان محــدوداً، بســبب الصعوبــات التــي 
واجههــا الفريــق للوصــول إليــه والناجتــة عــن األرض الوعــرة، 
العائــدة  اخلاصــة  املتاحــف  زيــارات  الفريــق  كــرر  وأخيــراً، 
القطــع  توثيــق  بهــدف حتديــث  وســيادي،  مفتــاح  للســيدين 

ــا. ــم ظــروف تخزينه املوجــودة، وتقيي

عمليات منفذة يف وادي مطر

مسوحات ورسم خرائط

بدايــًة  متــت  نطاقــن:  علــى  مطــر  وادي  يف  العمــل  جــرى 
ــع وادي مطــر 2/أ  ــات املســح الســطحية يف موق ــة عملي متابع
WM-2/A، وال ســيما مــع جمــع الفخــار الــذي يفيــد كقاعــدة 

إلنشــاء كتالــوج لألشــكال املوجــودة، والتــي تعــزى إلــى فتــرات 
املجموعــة،  الكســر  وصــف  مت  االســتيطان،  مــن  مختلفــة 
ملنشــور  موضوعــاً  تكــون  وســوف  وتصويرهــا،  ورســمها 
مفصــل؛ مــن ناحيــة أخــرى، شــرع الفريــق يف تســجيل ورســم 
خرائــط للمواقــع علــى مســتوى ســهل وادي مطــر، وأســندت 
عمليــات الرفــع املنجــزة عــام 20١٣ إلــى إحداثيــات جغرافيــة، 
وصححــت اللقطــات اجلويــة املأخــوذة مــن قبــل ج. دافتيــان 

١٣  مهنــدس أبحــاث يف نظــم املعلومــات اجلغرافيــة، واالستشــعار عــن 
بعــد ونظــام التوقيــع العاملــي GPS )ثقافــات - بيئــات، عصــور مــا 
 )CEPAM/UMR قبــل التاريــخ، العصــور القدميــة، العصــور الوســطى

)CNRS 7264)، جامعــة نيــس صوفيــا أنتيبوليــس.
١4  أســتاذ قســم اجلغرافيــا والتخطيــط يف جامعــة باريــس ســوربون أبــو 

. )ENec / UMR 8185 CNRS( ظبــي

ــاً أو إســقاطياً، أمــا بالنســبة  بواســطة )طائــرة ورقيــة( عمودي
ــى الســاحل  ــزت عل ــد ترك ــة، فق للمســوحات اجليومورفولوجي
اجلنوبــي، ويف وادي محــورة شــمال / جنــوب واقــع إلــى الشــرق 
مــن الســهل )الــذي يربــط قريــة احملــرق بالشــاطئ اجلنوبــي(؛ 
وهــو يف الواقــع خليــج ضيــق قــدمي واملقصــود تأريخــه لتحديــد 
مــا إذا غرســت مواقــع وادي مطــر بســبب مقربــة مباشــرة مــن 
البحــر، وبنــاًء عليــه، باشــر اخلبيــر املورفولوجــي يف الفريــق 
أخــذ عينــات محــددة الهــدف يف هــذا الــوادي؛ ســتتيح عمليــات 
تأريــخ احليوانــات الدقيقــة املوجــودة يف العينــات املأخــوذة 
تأريــخ تراكــم الرمــل يف املنطقــة، واقتــراح إعــادة تشــكيل للبيئــة 
القدميــة؛ يبــدو أن معاينــة املشــهد الطبيعــي يف هــذا املــكان 
تشــير إلــى وجــود آليــات إلدارة امليــاه تســمح باســتغالل زراعــي 

ــة. ــه وتأريخــه يف احلمــالت املقبل ــر بتوثيق ســيتعلق األم

WM-2/C  مجسات يف وادي مطر ٢/ح

كان النطــاق الثانــي لعمــل الفريــق أضيــق، وشــمل البنيــة )وادي 
ــي كان يتعــن توضيــح مخططهــا.  مطــر 2/ح( WM-2/C والت
وعليــه فتحــت ثالثــة مجســات رئيســة )اللوحــة 8.4( )ف. 
فيلنــوف، و س. ماريــون دو بروســي، و ب. م. بــالن، و ك. 
فيليبــس(؛ احتــل اثنــان منهــا )٣ و 4( اجلــزء الغربــي من املبنى، 
ضمــن  بالتالــي  ومتوضعــا  والواجهــة،  املدخــل  عناصــر  أي 
اســتمرارية حملــة عــام 20١٣، وفتــح الثالــث )5( يف جنوبــي 
املبنــى، وكان أحــد الرهانــات هنــا دراســة العالقــة الطبقيــة 
ــة داخــل ســور احلجــارة  ــري واقع ــار ذات مخطــط دائ ــن آث ب
املنتصبــة واملبنــى املركــزي، وكــون البعثــة ال تــزال يف املراحــل 
ــت هــذه املجســات تهــدف  ــة مــن تشــخيص املواقــع، كان األولي
ــا مســتقباًل. ــي ســوف تواجهن ــم الطبقــات الت ــى تقيي أيضــاً إل

أتـــاح مجســـا منشـــأة املدخل كشـــف جـــداري درج متناظريـــن 
ـــوم، وتتكـــون منشـــأة املدخـــل  ـــاً الي يؤطـــران ســـلماً اختفى جزئي
املركزيـــة، مـــن ناحيـــة أخـــرى، مـــن حجـــارة يبـــدو أنه معـــاد 
متمايزتـــن  مرحلتـــن  بالتأكيـــد  وجتســـد  اســـتخدامها، 
الســـتخدام هـــذا املـــكان، مؤكـــدة بذلـــك معاينـــات الفريـــق 
بشـــأن املـــادة األثرية الســـطحية. يف الواقـــع، هناك مرحلتـــان 
زمنيتـــان رئيســـتان ممثلتـــان يف املتـــاع األثـــري الســـطحي: مـــادة 
فخارية مميـــزة للمراحـــل العربيـــة اجلنوبيـــة القدميـــة )النصـــف 

األول مـــن األلـــف األول قبـــل امليـــالد( )اللوحـــة 8.6( ومـــن ثـــم 
حصـــة هامـــة مـــن مـــادة أثريـــة تعـــزى إلـــى القـــرون األولـــى مـــن 
العصـــر املســـيحي )اللوحـــة 8.7(، كشـــفت املجســـات طبقتـــن 
ـــار جـــدار  ـــت طبقـــة انهي رئيســـتن، بعـــد تنظيـــف الســـطح، ُجِليَ
الواجهـــة الغربيـــة، ومبجـــرد إزالتهـــا لوحظـــت طبقـــة مؤرخـــة 
مـــن القـــرون األولـــى مـــن العصـــر املســـيحي مـــن خالل املـــادة 
األثرية التـــي تتضمنهـــا، حتـــت طبقـــة االســـتيطان هـــذه، كانـــت 
تربـــة بكـــر داكنة جـــداً تغطـــي الصخـــر الطبيعـــي، وقـــد مت 
الوصـــول إليـــه يف املجســـات الثالثـــة، مـــا يظهـــر أن املبنـــى أســـس 
مباشـــرة علـــى األرض الطبيعية، فـــوق عـــدة مداميك أســـاس 
مـــن احلجـــر هدفهـــا تعلية مســـتوى القاعـــدة، كانـــت الطبقـــات 
األثريـــة العليـــا، يف املجســـات الثالثـــة، واملشـــكلة مـــن حجـــارة 
متســـاقطة، تتوافـــق علـــى األرجـــح مـــع فتـــرات هجر/خـــراب 
املـــكان، املـــادة الفخاريـــة يف هـــذه الطبقـــة متنوعـــة وقليـــل 
منهـــا مميـــز، والتربـــة متراصـــة أكثـــر يف الطبقـــات الســـفلى، 
ــر،  ــرة بكثيـ ــر وفـ ــي أكثـ ــا، وهـ ــن تأريخهـ ــة املمكـ ــادة األثريـ واملـ
تشـــتمل علـــى قطـــع مثـــل جـــزء مـــن متثـــال صغيـــر لثـــور مـــن 
»الكلســـيت )كربونـــات الكالســـيوم املتبلـــرة(« )اللوحـــة 8.7أ(، 
وأجـــزاء مـــن قطـــع لســـبائك مـــن النحـــاس )مســـامير، لوحـــات 
معدنيـــة، جـــرس صغيـــر مـــن النحـــاس املســـبوك مزخـــرف 
علـــى وجوهـــه األربعـــة بأقنعـــة املســـرح القـــدمي( )اللوحـــة 
8.7ب(. ميكـــن تأريـــخ هـــذه القطـــع مـــن القـــرون األولـــى 
ــن  ــاً مـ ــة أيضـ ــادة الفخارية مؤرخـ ــيحي؛ املـ ــر املسـ ــن العصـ مـ
هـــذه الفتـــرة. وأعطتنـــا املجســـات كســـراً مـــن أمفـــورات ذات 
 :2/4Dressel مقابـــض مشـــطورة )حـــددت بوصفهـــا دريســـيل
القـــرن األول امليـــالدي(، و كســـراً ملـــا يبـــدو أنـــه فخـــار نبطـــي 
ـــن  ـــورات تخزي ـــالد( ، وأمف ـــي للمي ـــق )القـــرن األول أو الثان رقي
عربيـــة جنوبيـــة مميـــزة مـــن هـــذه الفتـــرة١5، كمـــا يتضمـــن املتـــاع 
ـــم  ـــت تنتظـــر أن تت ـــا زال ـــة م ـــري املكتشـــف خـــرزات زجاجي األث

دراســـتها مـــن قبـــل شـــخص مختـــص.

ــة  ــا مرئي ــى جعله ــف ســطح اجلــدران، الرامــي إل كشــف تنظي
إلعــادة  املبنــى  حجــارة  نهــب  مــدى  الرفــع،  بعمليــة  للقيــام 
األربعــة  الزوايــا  انتــزاع  مت  حيــث  البنــاء،  يف  االســتعمال 

١5  توجــد هــذه األشــكال أيضــاً يف موقــع احلامــد يف تهامــة اليمــن )انظــر 
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والكثيــر مــن حجــارة املوقــع مــن قبــل ســكان القريــة املجــاورة 
الســتخدامها كمــادة بنــاء، وفقــاً للممثــل احمللــي للهيئــة العامــة 
للســياحة والتــراث الوطنــي الســعودية، وأعطتنــا هــذه العمليــة 
كذلــك مذبحــن يســميان »ذوي قــرون« منحوتــن مــن كتلــة 
ــي  ــح الت ــران باملذاب ــي )اللوحــة 8.8أ( ويذك مــن احلجــر احملل
اكتشــفت يف جنوبــي شــبه جزيــرة العــرب، وخاصــة يف مقبــرة 

متنــع، عاصمــة مملكــة قتبــان القدميــة. 

ــكان،  ــي الســتيطان امل ــة التسلســل الزمن ــدد يف هــذه احلمل ُح
باإلضافــة إلــى مخطــط البنــاء الــذي مت التمكــن مــن اســتكمال 
عمليــة رفعــه؛ ســتتيح متابعــة حفــر املجســات داخــل هــذه املبنى 
حتديــداً أكثــر لطبيعــة هــذا املــكان؛ هنــاك الكثيــر مــن األســئلة 
التــي ال تــزال بحاجــة أن توجــه خــالل احلمــالت املقبلــة، ال 
ســيما فيمــا يتعلــق بالســور وباآلثــار ذات املخطــط الدائــري 
التابعــة التــي متــت معاينتهــا يف هــذا املجمــوع )وادي مطــر 

.WM-2/C 2/ح( 

عمليات منفذة يف وادي شامي

مسوحات

اقتصــرت عمليــات املســح التــي أجريــت يف وادي شــامي يف 
عــام 20١4 علــى موقعــن وعلــى محيطهمــا املباشــر بســبب 
الوقــت الــذي كان متاحــاً للفريــق، وهكــذا كان املوقعــان وادي 
موضوعــاً   )WS-6(  6 شــامي  ووادي    )WS-5(  5 شــامي 
ألعمــال رفــع بنظــام التوقيــع العاملــي GPS مــن أجــل رســم 
خريطــة امتدادهمــا؛ يتعلــق األمــر مبوقعــن متمايزيــن، يعزيــان 
إلــى فترتــن مختلفتــن، ولكــن يقعــان علــى بعــد 400 متــر 

فقــط عــن بعضهمــا )اللوحــة 8.8ب(.

)WS-5( وادي شامي ٥

الشــمالي  الطــرف  )WS-5( يف  وادي شــامي 5  يقــع موقــع 
مــن ســهل رملــي حصــوي صغيــر، عنــد الســفح الشــرقي لتلــة 
صخريــة تشــرف علــى الســهل مــن ارتفــاع حوالــي 6 أمتــار، مــن 
هــذه القمــة، يـُـرى الســاحل الشــرقي، الواقــع علــى بعــد حوالــي 
2 كــم، ولكنــه ليــس مرئيــاً مــن ارتفــاع املوقــع نفســه، متتــد 
اآلثــار الباقيــة فــوق منطقــة تغطــي تقريبــاً 40 متــراً شــمال / 
جنــوب، و 45 متــراً شــرق غــرب، وجنــد فيــه العناصــر الرئيســة 

التاليــة:

.A :عند سفح اجلبل، توجد دائرة من احلجارة املنصوبة  -

علـى بعـد حوالـي عشـرة األمتـار إلى الشـرق، يقـع ركام من   -
.B :احلجـارة غيـر املقصبـة، ذو مظهـر املدفـن الرجمـي

إلــى الشــرق مــن B مباشــرًة، متتــد مقبــرة إلــى الشــرق وال   -
ــرة ١. ــوب: املقب ــى اجلن ســيما إل

علــى بعــد بضعــة أمتــار إلــى الشــمال الشــرقي مــن املقبــرة   -
١، هنــاك أرض مســورة وســورها علــى مســتوى ســطح 

.C األرض: 

علــى بعــد ٣0 متــراً مــن الســفح الشــرقي للجبــل و ١50   -
متــراً إلــى اجلنــوب مــن B، تقــع مقبــرة صغيــرة: املقبــرة 2.

علــى بعــد ١00 متــر إلــى الشــرق مــن املقبــرة 2، و 50 متــراً   -
إلــى اجلنــوب مــن املقبــرة ١، تقــع مقبــرة كبيــرة: املقبــرة ٣.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، مت إبــالغ الفريــق عــن وجــود بئريــن يف 
عــام 20١١ مــن قبــل أ. مفتــاح، علــى بعــد عشــرات األمتــار 
إلــى الشــمال الشــرقي مــن املقبــرة ١، أحداهمــا مســدودة، 
شــوهدت يف عــام 20١4 عنــد طــرف واٍد صغيــر، أســفل الســهل 
حيــث تقــع املنطقــة األثريــة، عمقهــا ١.90 م، قيــاس بابهــا 70 
x 90 ســم. إن املقابــر الثالثــة ١ و 2 و ٣، وهــي غيــر محاطــة 
بســور، مفصولــة عــن بعضهــا مبســاحات فارغــة، ُجِمــع الفخــار 

الشــحيح مــن املقبــرة ١ وحدهــا. 

يبلــغ قطــر دائــرة احلجــارة املنصوبــة )A( نحــو 8 أمتــار، وهــي 
متقطعــة، وتتألــف مــن كتــل حجــارة طبيعيــة كبيــرة موضوعــة 
علــى حرفهــا، وارتفاعهــا حوالــي ١.50 متــر١6، ليــس هنــاك مــا 
ــن هــذه  ــة مســتوية، ب ــث األرضي ــرة، حي يالحــظ داخــل الدائ
الصخريــة  للتلــة  الشــرقي  الشــمالي  والســفح   )A( الدائــرة 
ــع حجــارة ســطحي،  ــار اســتغالل ملقل ــدو آث ــى مــا يب يوجــد عل
ــى الشــمال  ــة إل ــار قليل ــى بعــد أمت ــك، وعل ــى ذل وباإلضافــة إل
الشــرقي مــن الدائــرة تقــع آثــار مبنــى صغيــر مســتطيل الشــكل 
)x 4 2.50 م(، مــع جــدران ذات وجــه واحــد مبنيــة بحجــارة 

  WM-1 ١6  هــذه الدائــرة تذكرنــا بإهليلــج احلجــارة املنصوبــة يف موقــع
)وادي مطــر ١(، ولكــن بأبعــاد أكبــر بكثيــر ومــع مبنــى أو منصــة داخــل 

اإلهليلــج.

ضخمــة قليلــة التشــذيب )40 × ٣0 × 20 ســم(، محفوظــة 
حتــى ارتفــاع مدماكــن كحــد أقصــى، يوجــد بــن هــذه الدائــرة 
B، علــى األرضيــة، حجــر ضخــم منحــوت بشــكل  والــركام 
حــوض غيــر منتظــم )الطــول 80 ســم، العــرض40 ســم، العمــق 

20 ســم(.

ميتــد ركام احلصــى واحلجــارة الصغيــرة B علــى قطــر حوالــي 
20 متــراً، ويعلــو إلــى ارتفــاع ١.20 متــر، تظهــر احلجــارة 
واحلصــى عمومــاً وهــي تغطــي ركامــاً مــن التربــة الطينيــة 
ــي  ــوراً ذات حفــر، والت ــي تغطــي هــي نفســها قب ــة، والت الرملي
 - املشــذبة  وغيــر  املشــذبة   - بنائهــا  بعــض حجــارة  تظهــر 
ــة  ــى األرجــح بالطــات تغطي وأجــزاء رقيقــة مــن بالطــات )عل
القبــور( هنــا وهنــاك، منقولــة مــن مكانهــا. يجــب بــال شــك 
أن نــرى هنــا جثــوة أو مدفنــاً رجميــاً ضخمــاً tumulus يغطــي 

ــور. ــن القب سلســلة م

املقبـرة ١ موضوعـة وفـق اجتـاه رئيـس شـمال شـمال غـرب/ 
تالمـس  م،   ٣5 والعـرض  م،   75 بطـول  جنـوب شـرق  جنـوب 
النهايـة الشـمالية الغربيـة املدفـن الرجمـي tumulus B، تقـع 
الشـرق.  إلـى  الغـرب  ينحـدر مـن  املقبـرة علـى سـفح خفيـف 
نعـد فيهـا حوالـي 260 قبـراً، والقبـور ذات اجتـاه غـرب جنـوب 
غرب/شـرق شـمال شـرق، وهـي متباعـدة عـن بعضهـا البعـض 
مبسـافة متـر واحـد تقريبـاً، كحـد أقصـى، املقبـرة منظمة على 
نحـو واضـح، ولكـن القبـور مرتبـة بشـكل تخميسـة )أربعـة يف 
علـى  ترتـب  أن  مـن  عوضـاً  الوسـط(  يف  واخلامـس  الزوايـا 
خطـوط ويف صفـوف، تبـرز على السـطح، كأكـوام من احلجارة 
البيضاويـة، مدافـن رجميـة مصغـرة micro-tumuli )الطـول 
متوسـطة  حجـارة  مـن  مشـكلة  م(   ١.50 العـرض  م،   2.50
 20  ×  20  ×  ٣0 القياسـية  )األبعـاد  مقصبـة  غيـر  احلجـم، 
سـم( )اللوحـة 8.9أ(، هنـاك أحيانـاً حجـارة موضوعـة علـى 
حرفهـا عنـد األطـراف الغربيـة اجلنوبيـة الغربيـة والشـرقية 
عناصـر  القبـور  شـواهد  بعـض  وحتمـل  الشـرقية،  الشـمالية 
زخرفية محززة، نالحظ على السـطح أيضاً شـاهدة قبر ذات 
صنعـة مسـتعجلة أو مختصـرة، وقاعدتهـا وطرفاها محطمان، 
ومنحوتـة مـن صخـر مرجانـي ذي حبيبـات ناعمـة، فضـاًل عـن 
شـاهدتن أخريـن منحوتتـن مـن صخـر مرجانـي خشـن جـداً 
وجدتـا يف مكانهمـا األصلـي، وقاعدتاهمـا ال تـزاالن مغروزتن 

يف األرض يف وسـط القبـور الصغيـرة. يف عـام 20١4، رصـدت 
علـى السـطح شـاهدة قبـر جديـدة يف حالـة جيـدة جـداً مـن 
احلفـظ، ورفعـت مـن مكانهـا، تبـدو املقبـرة مـا قبـل إسـالمية، 
مـن فتـرة قدميـة متأخـرة؛ يف الطـرف الشـمالي الغربـي مـن 
 ،B املقبـرة، تقريبـاً عنـد نقطـة تقاطعهـا مـع الـركام الرجمـي
ورمبـا  األرض،  حتـت  العهـد١7،  حديـث  سـري  تنقيـب  أظهـر 
حتـت مدفـن رجمـي مصغـر  micro-tumulus بيضـاوي، كمـا 
القبـور املجـاورة، أظهـر قبـراً بئريـاً، لـه نفـس اجتـاه املدافـن 
الرجميـة املصغـرة micro-tumuli السـطحية، طولـه الداخلـي 
١.95 م وعرضـه 60 سـم، وعمقـه املرئـي ١.50 م يف عـام 
20١١، ولكـن الحـظ الفريـق حينهـا أن املنقبـن السـرين تركوا 
اإلنقاذيـة  احلفريـة  إلـى  قادنـا  مـا  وعظامـاً،  ترابـاً  القبـر  يف 
التـي أجريـت يف عـام 20١4، انظـر أدنـاه، بنيـت وجـوه جـدران 
التقصيـب ومصفوفـة يف  الداخليـة مـن حجـارة جيـدة  القبـر 
مداميـك، بارتفـاع حوالي ٣0 سـم، مـع بعض الرقائق احلجرية 
للضبـط والتدعيـم، وعـالوة علـى ذلـك، كانـت هـذه اجلـدران 
مغطـاة بطـالء، والـذي لـم يختـف إال مـن على جـزء من اجلدار 
الشـمالي، ال توجـد نتـوءات علـى هـذه اجلـدران، لـذا كان البئر 
دون طابـق ثـان، وكانـت اجلثـث إمـا مكدسـة فيـه مباشـرة أو 
آثـار يف  أي  منهـا  يوجـد  والتـي ال  توابيـت،  رمبـا وضعـت يف 
أحجـار  بثالثـة  التغطيـة  الناجتـة عـن احلفـر، جـرت  األتربـة 
مسـطحة )سـماكتها 20 سـم(، والتـي شـذب وجههـا السـفلي، 
واملسـتند علـى قمتـي اجلانبـن الطوالنيـن للقبـر، ويوحي هذا 
االكتشـاف العرضي أن كل أو جزء من قبور هذه املقبرة كانت 
يف الواقـع قبـوراً بئريـة لهـا نفـس الطابـع، إال إذا كنـا نتعامـل 
هنـا مـع قبـر مـن نـوع خـاص، أو مع منطقة خاصة مـن املقبرة، 
أو مـع امتـداد شـرقي للمنطقـة الرجميـة tumulaire B، التـي 
كانـت رمبـا منطقـة دفـن سـابقة للمقبـرة ١ أو حتتـوي قبـوراً 

ذات وضـع مختلـف.

اجلهــة  للمقبــرة ١ يف  مباشــرًة  املجــاورة   ،C املنطقــة  يحــد 
علــى  احلجــارة  مــن  صفــوف  يحدهــا  الشــرقية،  الشــمالية 
زوايــا  مــع  تقريبــاً  خماســي  مســقط  ذات  األرض،  مســتوى 

١7  تالحــظ حفريــة ســرية أخــرى علــى اجلانــب الشــرقي للتلــة الصخريــة 
غريــب،  موضــع  يف   ،)WS-5(  5 شــامي  وادي  موقــع  علــى  املطلــة 
ــة  ــرة، لرمبــا اســتدلت هــذه احلفري ــه صخــري وخــارج املقب نظــراً ألن
ــة  ــادن، نظــراً لوجــود أجــزاء معدني ــاز كشــف عــن املع باســتخدام جه

حديثــة متناثــرة يف األنقــاض احمليطــة.

أبحاث أثرية حول أرخبيل جزر فرسان ١425هـ-١4٣5هـ / 2005 و 20١4م



أطالل ٢٨ - القسم الثاني ١20١2١

مــدورة، يبلــغ االمتــداد األكبــر طــوالً حوالــي٣5 متــراً، تتجــاوز 
ــة  ــة، األرضي ــاد املتواضع ــة، وذات األبع ــر املقصب احلجــارة غي
مبســافة .٣ ســم كحــد أقصــى، وهــي مغــروزة فيهــا بعمــق: 
املنشــأة قدميــة، يوجــد داخــل هــذه املنطقــة املســورة منطقــة 

مســطحة رمليــة طينيــة. 

تتضمــن املقبــرة 2 )25( قبــراً موجهــاً شــرق / غرب، ومرتباً يف 
صفــوف وخطــوط متعامــدة، القبــور محــددة بحجــارة صغيــرة 
غيــر مقصبــة ترســم مســقطاً إهليلجيــاً، ذا طــول أعظمــي يبلــغ 
١.90 م؛ وهنــاك عــدة قبــور أقصــر، أو أقصــر بكثيــر: هنــاك 
ــى العديــد مــن القبــور، يشــير وضــع حجــر  قبــور ألطفــال، عل
صغيــر، علــى نحــو ظاهــر يف الوســط، إلــى قبــر امــرأة، تبعــاً 
للتقاليــد اإلقليميــة، ويف حــاالت معينــة، يوجــد يف الطــرف 
الشــرقي، أو يف كال الطرفــن، حجــر أكثــر ارتفاعــاً وضــع 
علــى حرفــه الضيــق، يف وضعيــة شــاهدة القبــر، ولكــن دون أي 
شــق أو زخرفــة. لــم يتــم جمــع الفخــار القليــل الوفــرة، يوافــق 
املخطــط العــام للمقبــرة واجتــاه القبــور مقبــرة إســالمية، ولكــن 

هــذا ليــس مؤكــداً.

)شــمال شــمال  املقبــرة ٣ مســاحة بطــول 95 متــراً  تشــغل 
ــراً )غــرب جنــوب  غرب/جنــوب جنــوب شــرق( بعــرض 25 مت
غــرب / شــرق شــمال شــرق(، هنــا أيضــاً، لــم يتــم جمــع الفخــار 
القليــل الوفــرة للغايــة. إن القبــور التــي يبلــغ عددهــا نحــو 
٣5، واملوجهــة باجتــاه شــرق / غــرب، مرتبــة وفــق خطــوط 
وصفــوف متعامــدة، ولكــن دون انتظــام كبيــر، وهــي بيضاويــة 
الشــكل، محاطــة بحجــارة غيــر مشــذبة، مــع حجــارة أكثــر 
ارتفاعــاً موضوعــة علــى حرفهــا الضيــق، يف كال الطرفــن. 
طولهــا مــن ١.60 إلــى متريــن، ومفصولــة عــن بعضهــا البعــض 
مــن خــالل مســاحات فارغــة عرضهــا مــن٣0 إلــى60 ســم. يف 
حــاالت نــادرة، يشــير حجــر صغيــر، موضــوع علــى نحــو ظاهــر 
وســط القبــر، إلــى قبــر امــرأة، ويبــدو أن قبــور األطفــال غائبة. 
يف الطــرف اجلنوبــي الشــرقي، تتميــز مجموعــة صغيــرة مــن 
القبــور أكثــر تراصــاً مبحيــط مكــون مــن حجــارة وضعــت علــى 
حرفهــا، يف مــكان آخــر، أعيــد اســتخدام العديــد مــن شــواهد 
القبــور، املنحوتــة بغيــر إتقــان مــن الصخــر املرجانــي، يف بنــاء 
القبــور، حيــث لــم تكــن بالتالــي يف وضعيــة الشــواهد، يقــود 
الترتيــب العــام لهــذه املقبــرة، واجتــاه القبــور وإعــادة اســتخدام 

شــواهد مــا قبــل إســالمية يف البنــاء، يقــود إلــى االعتقــاد بــأن 
األمــر يتعلــق مبقبــرة إســالمية قدميــة.

ــة،  ــاً كمجمــوع ملناطــق جنائزي ــام عموم ــع اله ــر هــذا املوق يظه
ورمبــا متدرجــة يف الزمــن، ويبــدو مــن املرجــح أنــه باإلضافــة 
إلــى املقابــر ١ )مــا قبــل اإلســالم، العصــور القدميــة املتأخــرة؟( 
B  Tumulaire و 2 و ٣ )اإلسالمية؟( كانت املنطقة الرجمية

أيضــاً جنائزيــة، ليســت املناطــق املســورة A و C مناطــق دفــن، 

مــع  قويــة  علــى صــالت  أنهــا حافظــت  الواضــح  مــن  لكــن 
مناطــق الدفــن هــذه، بالنســبة للمنطقــة املســورة ذات احلجــارة 
ــزي أو  ــع جنائ ــة جتم ــر مبنطق ــرء التفكي ــن للم ــة، ميك املنصوب
دينــي، مــع مبنــى خدمــة صغيــر يف اجلهــة الشــمالية الشــرقية. 

تبقــى وظيفــة املنطقــة املســورة C غامضــة متامــاً.

)WS-6( وادي شامي ٦

ــى بعــد  املوقــع وادي شــامي WS-6( 6( موقــع ســكني يقــع عل
 .)WS-5( 5 نحــو 500 متــر شــمال غربــي موقــع وادي شــامي
أنشــئ يف منطقــة ذات أرضيــة صخريــة غيــر منتظمــة، ولكــن 
منبســطة كفايــة عمومــاً، إلــى الشــرق مباشــرًة، ويف منخفــض 
يف وادي صغيــر، تقــع أراٍض صاحلــة للزراعيــة، ويبــرز املوقــع 
اجلــدران  وذات  الشــكل  املســتطيلة  املبانــي  مــن  مجموعــة 
املزدوجــة الوجــه بســماكة 70 ســم، واملشــيدة بحجــارة غيــر 
ــر  ــرة بشــدة، والكثي ــة )اللوحــة 8.9ب(، اجلــدران مدم مقصب
مــن القطــع احلجريــة يف وضــع الوقــوف )االرتفــاع مــن 80 
إلــى 90 ســم، الطــول مــن 70 إلــى 80 ســم، الســماكة مــن 20 
إلــى ٣0 ســم(. ميتــد املجمــوع، املتــراص كفايــة، بطــول 70 
متــراً شــمال / جنــوب )مبــا يف ذلــك مالحــق متقطعــة واقعــة 
ــراً شــرق / غــرب، يالحــظ يف  إلــى اجلنــوب( وبعــرض 40 مت
الطــرف الشــمالي الشــرقي مبنــى مســتطيل الشــكل يبــدو أكثــر 
الثمانيــة والعشــرة  بــن حوالــي  نعــد  أن  اتســاعاً. نســتطيع 
مبــاٍن. مت جمــع الفخــار، للوهلــة األولــى، قــد يبــدو وادي شــامي 
WS-( 5 كموقــع ســكني يكــون موقــع وادي شــامي )WS-6( 6

5( مقابــر لــه، أو باألحــرى كواحــد مــن هــذه املواقــع الســكنية، 
ــع وادي  ــى موق ــر كاٍف ملوت ــا غي ألن أبعادهــا احملــدودة حجمه
شــامي WS-5( 5( مــع قبــوره التــي تعــد باملئــات، غيــر أن 
مواقــع  فخــار  إلــى  مقــرب  املســح  خــالل  املجمــوع  الفخــار 

وادي مطــر، واملؤرخــة مــن الفتــرة العربيــة اجلنوبيــة القدميــة 
)النصــف األول مــن األلــف األول قبــل امليــالد(، وهــو مــا يجــب 
أن يقودنــا إلــى أن نعــزو موقــع الســكن هــذا إلــى تاريــخ أقــدم 
بكثيــر مــن تاريــخ موقــع وادي شــامي WS-5( 5(، إال أنــه مــن 
املمكــن أن يكــون قــد أعيــد اســتيطان املوقــع يف فتــرة العصــور 
WS-( 5 القدميــة املتأخــرة، وأن يكــون موقــع وادي شــامي
5( يف الواقــع هــو املجمــوع اجلنائــزي الرئيــس، علــى مــدى 
فتــرة طويلــة، لعــدة مســاكن يف هــذه املنطقــة، والتــي تظــل، 
ــد االكتشــاف، ال  ــى وادي شــامي WS-6( 6(، قي ــة إل باإلضاف
تــزال املقبــرة املرتبطــة باملرحلــة القدميــة مــن وادي شــامي 6 

)WS-6(، مجهولــة كذلــك األمــر.

٥ شــامي  وادي  يف  منهــوب  لقبــر  إنقاذيــة   حفريــة 
)WS-5( املقبرة ١

كــون الوقــت املتــاح للفريــق كان قصيــراً نســبياً، توجــب الختيــار 
احــد املواقــع الــذي يحتــوي علــى قبــر اتخــاذ إجــراءات لتفــادي 
الضــرر. يف ظــل عــدم التيقــن مــن العــودة إلــى امليــدان ويف 
ظــل عــدم وجــود آثاري-أنثروبولوجــي، أُخــذ أنــه مــن األفضــل 
عــدم فتــح مجــس يف قبــر بكــر لــم ميــس، قدمــت مناســبة 
ــه عــام  ــر في ــداً، مت التفكي ــاًل جي ــل بدي ــوب مــن قب ــر املنه القب
20١١ بعــد مــرور البعثــة وتســجيل هــذا القبــر )انظــر أعــاله(، 
يتعلــق األمــر بقبــر كبيــر )5 أمتــار شــرق / غــرب؛ 2.85 متــر 
شــمال / جنــوب( والــذي مت كشــف ســقفه جزئيــاً، أزيلــت 
القبــر  جتويــف  فــوق  املوضوعــة  الســقف  بالطتــي  إحــدى 
خــالل احلفريــات الســرية، وأعيــد وضعهــا علــى عجــل وذلــك 
لتغطيــة القبــر، لــذا توجــب علــى الفريــق إزالــة هــذه البالطــة 
ــى احلفــرة،  يف عــام 20١4 مــن أجــل التمكــن مــن الوصــول إل
عمليــة  عــن  الناجمــة  االضطرابــات  القبــر  تنظيــف  كشــف 
النهــب: تشــير عظــام مكتشــفة علــى الســطح إلــى أن غــزاالً 
قــد ســقط يف احلفــرة دون التمكــن مــن اخلــروج منهــا، كانــت 
هــذه العظــام واضحــة للعيــان يف أثنــاء املــرور الوجيــز للبعثــة 
يف عــام 20١١ عندمــا كان القبــر قــد تــرك مفتوحــاً. اختلطــت 
نفايــات حديثــة متعلقــة مبــرور احلفاريــن الســرين مــع املــواد 
ــا البشــرية، ويف تشــوقهم إليجــاد  األثريــة، وقــد اختلــت البقاي
ــي  ــي- الصخــرة الت ــب الغرب ــر اللصــوص -يف اجلان ــز، حف كن
أســس عليهــا القبــر، جمــع الفريــق البقايــا البشــرية وكســر 

الفخــار النــادرة يف الطبقــات املضطربــة، ولكــن توقــف التدخــل 
يبــدو  مــا  لــم متــس علــى  إلــى ســويات  الوصــول  حاملــا مت 
مــن قبــل اللصــوص، ســيتيح ذلــك مواصلــة العمــل مــن قبــل 
ــاع،  ــا البشــرية واملت ــى البقاي آثاري-أنثروبولوجــي، وعــالوة عل
ــر  ــي داخــل القب ــر، بن ــارة هــذا القب ــى عم ــزت الدراســة عل رك
بحجــارة جيريــة جميلــة مقصبــة بنعومــة، ارتفاعهــا حوالــي 
مــن  رقيقــة  بطبقــة  مغطــاة  اجلــدران  ســنتيمتراً؛  الثالثــن 
الطــالء، حفــرت عليهــا بطريقــة احلــز وبدقــة ثالثــة رمــوز، 
علــى اجلــدران الشــمالية والشــرقية واجلنوبيــة، وقــد فســرت 
جتاويــف محفــورة يف اجلــدران اجلانبيــة بالتنــاوب مــع كتــل 
ــاء، والــذي  حجريــة صغيــرة بــارزة كانــت بــال ريــب درجــات للبنَّ
ســد أول بالطتــي تســقيف - ال تــزاالن يف مكانهمــا - باملــالط. 
ــي  ــرد، ممــا يعن ــن ف ــر م ــد ضــم أكث ــر ق ــدو أيضــاً أن القب ويب
إعــادة فتحــه عــدة مــرات واحلاجــة إلــى إيجــاد طريقــة للخــروج 
مــن القبــر، وأخيــراً، يتــم وضــع بالطــات الســقف مباشــرة علــى 
املداميــك العليــا للجــدران اجلانبيــة للقبــر، ومــن ثــم تغطــى 
باحلصــى وبحجــارة متوســطة احلجــم، والــذي مينحــه مظهــراً 

ــاً. رجمي

حصيلة هذه العمليات األولية / فرضيات

يف ختــام هــذا التقريــر، هنــاك عــدة مالحظــات تفرض نفســها، 
أتاحــت احلمــالت األوليــة مــن قبــل توصيــف املواقــع والقيــام 

بعــدد مــن املعاينــات الهامــة.

ــن  ــرة يف نقطت ــة كبي ــع ذات أهمي نحــن يف حضــرة عــدة مواق
وتســتدعي  لألرخبيــل،  الرئيســة  اجلزيــرة  مــن  مختلفتــن 
دراســتها املوازيــة عــدة مالحظــات، مــن وجهــة نظــر التسلســل 
الزمنــي أوالً، تغطــي منتجــات الفخــار املالحظــة علــى الســطح 
يف القطاعــن: الفتــرة العربيــة اجلنوبيــة القدميــة )النصــف 
األول مــن األلــف األول قبــل امليــالد( يف وادي مطــر )يف املواقــع 
وادي مطــر ١  WM-1 ووادي مطــر WM-2  2 و وادي مطــر 
٣ WM-3( ويف املوقــع WS-6 الواقــع يف وادي شــامي، وفتــرة 
املســيحي  العصــر  مــن  األولــى  القــرون  القدميــة:  العصــور 
)وادي مطــر WM-2 2( وفتــرة العصــور القدميــة املتأخــرة 
)وادي مطــر WM-4 4، تركيــز منخفــض مــن املبانــي الصغيــرة 
القــدمي  للفخــار  كثيــف  انتشــار  ومناطــق  بشــدة،  املهدمــة 
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املتأخــر املختلــط مــع نفايــات اســتهالك احملــار( ويف املوقــع 
)وادي شــامي WS )5-5، مقبــرة واســعة مــن العصــور القدميــة 
شــامي  وادي  مواقــع  تتميــز  ذلــك،  عــن  وفضــاًل  املتأخــرة، 
بالغيــاب الواضــح لالســتيطان يف مطلــع العصــر امليــالدي، 
امللحــوظ جــداً يف املقابــل يف وادي مطــر، ال ســيما مــن خــالل 
وجــود مــكان للعبــادة يف وادي مطــر 2/ح )WM-2/C(. يســّوغ 
قــرب وادي مطــر مــن موقــع قصــار، املوقــع املفتــرض إلنــزال 
امليــالدي،  الثانــي  القــرن  الرومانيــة يف  العســكرية  احلاميــة 
ــي القــدمي. ــي اجلنوب ــع العرب ــد إعــادة اســتيطان املوق بالتأكي

توجــد  كلتــا احلالتــن،  إن مســالك االســتيطان مختلفــة يف 
 ٣ بعــد حوالــي  علــى  مطــر  وادي  درســت يف  التــي  املواقــع 
كــم مــن اخلــط الســاحلي احلالــي؛ وال زالــت جتــري دراســة 
فتــرات  البحــر يف  مــع  للموقــع  املباشــرة  املجــاورة  إمكانيــة 
اســتيطان املوقــع، غرســت مواقــع وادي شــامي بالقــرب مــن 
تلــة توفــر إطاللــة علــى الســاحل الشــرقي للجزيــرة، الواقــع 
علــى بعــد ٣ كــم، لكــن الوصــول إليــه أصعــب بســبب الطبيعــة 
التضريســية لــألرض، والتــي يبــدو أن خطهــا الســاحلي قــد 

حتــرك علــى نحــو أقــل منــذ فتــرات اســتيطان املواقــع.

تشــهد الزراعــات احلاليــة يف وادي مطــر ويف وادي شــامي، 
باإلضافــة إلــى وجــود واحــة علــى بعــد 2 كــم إلــى الشــمال 
لهــذه  الزراعيــة  اإلمكانــات  علــى  تشــهد  مطــر،  وادي  مــن 
اجلماعــات  احتياجــات  تلبيــة  مــن  متكنــت  التــي  الســهول، 
الكبيــرة نســبياً مــن الســكان، وعــالوة علــى ذلــك، كان اســتغالل 
املــوارد البحريــة بالتأكيــد جــزءاً مــن منــط حيــاة ســكان مواقــع 
وادي مطــر، نظــراً لكميــة نفايــات اســتهالك الســمك واحملــار 

امللحوظــة علــى الســطح.

احلــال  بطبيعــة  املختلفــة  املواقــع  وظائــف  تعــد  وأخيــراً، 
إشــكاليات أساســية يف نهجنــا، يجــب أن تثــار مســألة وظيفــة 
موقــع وادي شــامي WS-6 6، والتــي ال ميكــن حلهــا يف الوقــت 
احلاضــر، عندمــا تنجــز أعمــال الرفــع، وعندمــا تتــم املباشــرة 
باملســح املنهجــي للموقــع، ال تشــكل وظيفــة وادي شــامي 5 
تؤويهــا  التــي  وللجماعــة  لتاريخــه  ميكــن  مشــكلة،   WS-5

قبــور مقبرتــه أن توضــح مــن خــالل تنقيــب مقابــر أخــرى. 
بيــد أننــا نســتطيع االقتــراح مســبقاً أن تكــون جماعــة شــمالي 

اجلزيــرة الكبــرى هــذه علــى صلــة مــع أحــداث القــرن الســادس 
رمبــا  العــرب،  جزيــرة  جنوبــي  يف  األكســومية  والتدخــالت 
ســيكون حتليــل القبــور قــادراً علــى توضيــح نــوع اجلماعــة التــي 
عاشــت يف املناطــق احمليطــة، فضــاًل عــن تنظيمهــا، نكشــف يف 
الواقــع قطاعــن متمايزيــن متامــاً: أحدهمــا يبــرز قبــوراً ذات 
أبعــاد كبيــرة، والتــي يبــدو أنهــا تــؤوي العديــد مــن األفــراد، وأن 
ــر  ــاد أكث ــوراً ذات أبع ــن قب ــرة يتضم ــن املقب اجلــزء األعظــم م
ــة  ــو ســوى جث ــم حتت ــا أن نعتقــد أنهــا ل ــاً، والتــي ميكنن تواضع
واحــدة، والســؤال اآلخــر الــذي ســوف نحــاول اإلجابــة عنــه 
هــو بالطبــع موضــع موقــع الســكن املرتبــط مبنطقــة الدفــن 
ــذي كان موضوعــاً  هــذه )أي موقــع وادي شــامي WS-6 6، ال
إلعــادة اســتيطان يف فتــرة العصــور القدميــة املتأخــرة، إال أنــه 
ال ميكــن كشــفه مــن الســطح، أي موقــع أو عــدة مواقــع أخــرى 

ســيتم اكتشــافها(.

تبقــى وظيفــة املواقــع يف وادي مطــر غامضــة متامــاً يف انتظــار 
عمليــات التنقيــب املخطــط لهــا، تبــدو وظيفــة املوقــع وادي 
ــدة، ولكــن يجــب تأكيدهــا.  ــة أكي مطــر 2/ح WM-2/C الديني
أمــا بالنســبة للموقــع وادي مطــر 2/ب WM-2/B، يســتحضر 
التركيــز الكثيــف للمبانــي ومخططهــا مكانــاً ذا طابــع عــام 
أو ينطــوي علــى وظيفــة رســمية، وختامــاً ميكــن أن يشــكل 
موقــع وادي مطــر 2/أ WM-2/A، مــن خــالل تشــتت املبانــي 
بــه،  املرتبطــة  الفخــار  انتشــار  ملناطــق  املختلفــة  والطبائــع 
ميكنــه أن يشــكل منطقــة إنتــاج )فخــار ومعــادن(، ولكــن ال 
تــزال هــذه الفكــرة افتراضيــة بحتــة يف انتظــار العــودة إلــى 
ــع  ــذه املواق ــرة مرتبطــة به ــم تكتشــف أي مقب ــدان، ل أرض املي
يف الوقــت احلالــي، وســوف تهــدف متابعــة أعمــال املســح إلــى 
مطــر يف  وادي  الدفــن يف  مناطــق  مواقــع  محاولــة حتديــد 
الفتــرة العربيــة اجلنوبيــة القدميــة، وخــالل فتــرة االســتيطان 

يف القــرون األولــى للميــالد.
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VII. Cairns and structures of indeterminate nature

Note: the types in italics are not represented here.

Ia. Circular tower-tomb

Ib. Circular tower-tomb with outer ring

Ic. Rectangular tower-tomb

Id. Rectangular tower-tomb with enclosure

IIa. Rectangular tomb under a mound of stones

IIb. Rock-cut grave under a mound of stones

III. Rectangular pit-tomb

IV. Wall with rect. internal faced compartments

V. Rectangular structure

VI. Complex compartmented structure

Kh. massif 21

Kh. massif 22

N

أ.  أماكن التنقيب عامي 2014 و 2015م.
a.  Areas excavated in 2014 and 2015.

.F19 مناطق مختارة من مجامع الرجوم ومنشآت الحجارة في أثناء دراستها بجبل الخريمات الظاهرة
Map showing a selected area of the cairn study and the location of cairn complex F19 (loci 42000) in Jabal 

al-khraymat, Massif 22.

ب.  أمكنة دراسة الرجوم ومنشآت الحجارة في مدائن صالح.
b.  General map showing the cairn study area in Madâ’in Sâlih.



Excavation at Madâ’in Sâlih 2014/2015Plate 1.4  1.4 اللوحةExcavation at Madâ’in Sâlih 2014/2015 Plate 1.3  1.اللوحة ٣

أ.  منظر موقع الرجم F19 عقب انتهاء موسم التنقيب.
a.  Topographical setting and top plan drawing of cairn complex F19 at the end of the excavation season

أ.  منظر عام للرجم F19( 42000( بعد انتهاء الحفريات ناحية الشرق.
a.  General view of the cairn complex 42000 (F19) at the end of the excavations, towards the east.

ب،  منحدر شرقي جبل األحمر عام 2014م.
b.  The eastern slope of Jabal Al-Ahmar in 2014.

ج.  خزف مكتشف قبالة مدخل المقبرة.
c.  Ceramics discovered in front of the tomb entrance.

د.  مابقي من لياسة المدخل.
d.  Part of the sealing of the entrance in situ.

ب.  تفاصيل الظاهرة 4200٣ عقب التنقيب في التجاويف الداخلية الجنوبية الغربية.
b.  detail view of wall locus 42003 after excavation of the internal compartments towards the south-west.

مشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015ممشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015م
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أ.  مجوهرات مكتشفة في الجانب الغربي.
a.  The jewellery discovered in the west casing.

أ.  االنتهاء من حفر المجس العميق H أمام البرج 1٣ ناحية الشمال الغربي وكذا تظهر من بداية الصورة حتى خلفيتها مبنى اللبن ٣5201 )تربة بكر 
٣520٣ بارزة في الحفرة على امتداد الكتلة الجنوبية الشرقية( حيث يتألف الجدار من مدماك حجارة مع أساساته ٣504٩ من اللبن ٣50٨٩ ثم الجدار 

األمامي من الحجر شيد على لبن ٣50٨٩.
a.  Sounding “H” deep in front of Tower 13, towards north-west, after completion. From foreground to back-
ground: mudbrick masonry 35201 (virgin soil 35203 seen in the hollow alongside the southeast bulk); wall 

consisting of one course of stones and its foundation-socket 35049 and of mudbricks 35089; then stone front-wall 
35002 built over mudbricks 35089

ب. منظر أمامي للقبر 11٦.1 عقب انتهاء موسم 2015م.
b.  Front view if IGN 116.1 at the end of the 2015 season

ب. نقش التيني ٣5004ـــ10٦.
b.  Latin inscription 35004_106

د.   بعض من نقش التيني على كسرة من حجر رملي ٣50٩٨ـــ101.
d.  Latin fragmentary inscription on small sandstone 

fragment, 35098_101.

ج. نقشان التينيان ٣500ـــ102 و ٣500٩ـــ101 ونقش بارز بالزاوية.
c.  Latin inscriptions 35003_102 and 35009_101, and 

relief at angle.

هـ.   نص إغريقي على جانب البرج من األمام ٣5002ـــ101.
c.  Greek graffito 35002_101, on the front wall of 

Tower 12.
ج.    .

c.  Area 35.  The gate at the end of the 2015 season, towards north-west (towards the city).

مشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015ممشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015م
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أ.  كتابة نبطية ٣500٣ 110 بأسفل جانب البرج 12 المقابل للبوابة وعلى اليسار كتابة غير معروفة أو رسم ٣500٣-10٩.
a.  Nabatean graffito 35003_110, at the bottom of Tower 12 wall facing the gateway. On the left is undermined 

graffito or drawing: 35003_109.

أ.  منظر من الغرب للجبل B أو الحصن في الخلفية والسور على اليسار.
a.  Hill B - the citadel - in  the background, view from the west.  The stone rampart is on the right.

ب.  منظر جوي للناحية ٣4 قبل تنظيف األرضية والتنقيب ويبرز الجناح الشرقي للغرف في الوسط على اليمين.
b.  Areial view of Area 34 before the surface clearance and excavations.  The eastern wing of the rooms is well 

visible on the center-right.

ج.  منظر من الشمال للمربع A ويظهر سور التحصين ٣4004 في الخلفية وفي وسط الصورة الجداران ٣4120 و٣4125 والجدار ٣4100 في اليمين 
وفي الوسط طبق علوي من البازلت لرحى من الظاهرة ٣4117.

c.   Trench A, view from north.  Rampart 34004 in the background, walls 34120 and 34125 in the center, wall 
34100 in the right, Basalt catillus from locus 34117 in the center.

ب. نقش نبطي ٣501٨ـــ101 على حجر ساقط في البوابة من الجدار ٣500٣ ربما في الظاهرة ٣501٨.
b.  Nabatean inscription 35018_101, on broken architectural stone fallen on the 

gateway, from wall 35003 probably, in locus 35018.

د.   صورة القمر الصناعي توضح الجهة الغربية من سور المدينة ويظهر الجبل A على اليمين وعلى يمينه المنطقة ٣5 )بوابة 2( ويظهر الجبل B في 
الوسط على اليسار وعن يساره مباشرة المنطقة ٣4.

d.  Satellite view of the southern part od the town enclosure.  Hill A is on the right, with Area 35 (Gate G2) to the 
right of it.  Hill B is the center-left.  Area 34 is located directly to the left.

ج. أصبع برونزي.
c.  Bronze finger of a statue.

مشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015ممشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015م
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أ.  منظر من الجنوب لمقبرة مزدوجة في الظاهرة ٣41٣٣ ويظهر السور ٣4004 باألسفل.
a.  Double burial in locus 34133, top view from south.  Rampart 34004 on the bottom

ب.  منظر للتحصينات من الجنوب ويظهر في الخلف التحصين المائل )ظاهرة ٣412٨( وتعزيزات الجدار ٣410٦ في الوسط )خلف المقياس( 
خلفه مباشرة السور ٣4004.

b.  The fortification, view from south.  The glacis (locus 34128) in the foreground, stone revetment of wall 
34106 in the center (behind the scale stick), rampart 34004 directly behind.

ج.  منظر من الشرق يوضح المنطقة ٣4 والجناح الشرقي للغرف.
c.   Area 34, the eastern wing of rooms. View from east.

فخار من الرجوم.
Pottery from cairns.

مشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015ممشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015م
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فخار من القبر 1.11٦
Pottery from tomb IGN 116.1

فخار من المعسكر بمنطقة ٣4 )1(
Pottery from the military camp, Area 34 (1).

مشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015ممشروع البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف مدائن صالح 14٣٦هـ/2014-2015م



Plate 1.13  1.1اللوحة ٣Excavation at Madâ’in Sâlih 2014/2015Plate 1.14  1.14 اللوحةExcavation at Madâ’in Sâlih 2014/2015

فخار من المعسكر بمنطقة ٣4 )2(
Pottery from the military Camp, Area 34 (2)

صين المائل
السور والجدار المزدوج والجدران األمامية والتح
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Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ( Plate 2.1  2.1 اللوحةPlate 2.2  2.2 اللوحة Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

أ.  موقع قرّية حسب خريطة انغراهام وآخرين 1٩٨0م، لوحة ٦٨ خريطة 5.
a.  Localisation of the site Qurayyah (from Ingraham et al. 1980, Pl. 68, Map 5).

ب.  خريطة عامة لقرّية وتفاصيل الجبال ومنطقة السكن )بار وآخرون 1٩70 شكل 10 و 11(.
b.  General plan of Qurayyah and detail plan of the Rock Plateau and Residential Area (from Parr et al. 1970, Fig. 

10 and 11)

صورة جوية توضح النقاط المحدودة، موقع قرّية وما جاوره.
Satellite image with the localisation of the measured points within the area of the site of Qurayyah and in its 

immediate surroundings (B.-D. Teichert).



Plate 2.3  2.اللوحة ٣ اللوحة Qurayyah 2015 First SeasonPlate 2.4  2.4 موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ( Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

أ.  ناحية المسح الشرقية - الغربية وأربع حفريات عام 2015م مناطق: أ، ب، ج، د.
a.  Localisation of the E-W transect survey area and the four excavation areas opened in 2015: Area A, Area B, 

Area C and Area D (D.M. Blattner, A. Intilia, B.-D. Teichert).

أ.  مخطط للحفرية بعد االنتهاء عام 2015م.
a.  Area A: Schematic plan of the excavation at the end of the 2015 campaign (D.M. Blattner, A. Intilia)

ج.  شقف من فخار.
c.  Bichrome-painted QPW pitcher [QU.S.9001.84] ø: 8cm; and appliqué-decorated simple ware body sherd 

[QU.S.9001.25], h.: 11.2cm both from the surface (Photos M. Adelhofer, Drawings M. Machel)

ب.  القطاع الشمالي الجنوبي للحفرية بعد انتهاء موسم 2015م.
b.  Area A: N-S Section of the excavation at the end of the 2015 campaign (D.M. Blattner, A. Intilia)

ب.  خرز عثر عليه أسفل بوابة السكن.
b.  Beads found on top and at the feet of the ‘city gate’ of the Residential Area [QU.S.9019.1- 158] (Photo M. 

Adelhofer).
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منطقة أ: مخطط شامل عن الحفريات عام 2015م.
Area A: preliminary matrix of the 2015 excavations (D.M. Blattner, A. Intilia, M. Luciani).

ب.  رفات إنسان في الفرن وخرز بعد نظمه مجدداً.
b.  Area A: Scattered human bones (SU 31) inside the kiln, seen from the north (Photo A. Intilia); Faience beads 

as found in situ [QU.A.31.F.18 to 32] (Photo A. Intilia); Additional beads re-strung as originally found together in 
situ [QU.A.31.F.87 to 96], total length: 10cm (Photo M. Adelhofer)

أ  صورة بالكاميرا الطائرة للفرن وما جاوره.
a.  Area A: Drone photo of the kiln SU 17 and the surrounding area from the north (Photo M. Malki)



Plate 2.7  2.7 اللوحة اللوحة ٨.Qurayyah 2015 First SeasonPlate 2.8  2 موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ( Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

أ.  مخلفات صناعة من خبث حديد ومواد محترقة وشقف فخار من الفرن.
a.  Area A: Slag, wasters and overfired simple ware and QPW pottery sherds from the kiln SU QU.A.1.W3 (Photo 

M. Adelhofer)

ج.  من اليسار: شقف فخار باربوتين من المنطقة أ وأخريان ملونتان ملونة وشقفة فخار مقلّد.
c.  Overfired Barbotine pottery sherd from Area A [QU.A.29.2] and two painted sherds [QU.B.51.2 and 
QU.B.51.3] imitating Barbotine pottery appliqué decoration Area B (Photos M. Adelhofer), not in scale.

ب.  بقايا حديد وسخامة من جدار الفرن اختلط بشقفة فخار باربوتين.
b.  Area A: two halves [QU.A.1.F.1 and QU.A.6.F.2] of a slag (kiln wall?) incorporating a Barbotine pottery sherd 

(Photos M. Adelhofer)
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Fig: 21 Closed shapes of QPW pottery from Area A (a-b, d-e, g-h, l);  Area B (c) and from the surface (f, i). (Photos M. 
Adelhofer, Drawings M. Machel). Scale 1:3

فخار مغلق من منطقة أ )أ-ب، د-هـ، ز-ح 1( والشقفة من أرض الموقع ب، ج، والسطح و، ط
Closed shapes of QPW pottery from Area A (a-b, d-e, g-h, l); Area B (c) and from the surface (f, i). (Photos M. 

Adelhofer, Drawings M. Machel). Scale 1:3



Plate 2.9  2.اللوحة ٩ اللوحة Qurayyah 2015 First SeasonPlate 2.10  2.10 موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ( Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

Fig: 22 Open shapes of QPW pottery (a, d: Area A; b, c, e: from the surface); 
Cooking pots from Area A (f-h, i?); 

Painted (QPW?) pottery from Area D (j) and the surface (l-m); finger-painted and Barbotine sherd from Area A (k)  
(Photos M. Adelhofer, Drawings M. Machel). Scale 1:3

a

b

e

d

h

g

j

f

i

c

k

l m

مجموعة فخار مفتوح يضم قدوراً من الملون والمزخرف باإلصبع وشقفة فخار باربوتين.
Open shapes of QPW pottery (a, d: Area A; b, c, e: from the surface); Cooking pots from Area A (f-h, i?);

Painted (QPW?) pottery from Area D (j) and the surface (l-m); finger-painted and Barbotine sherd from Area A (k) 
(Photos M. Adelhofer, Drawings M. Machel). Scale 1:3

مخطط عام للموقع بعد انتهاء التنقيب عام 2015م.
Area B: Schematic plan of the excavation at the end of the 2015 campaign (M. Luciani, M. Adelhofer, D.M. 

Blattner)



Plate 2.11  2.11 اللوحة Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

أ.  صورة بالكاميرا الطائرة لمبنى B-B1 من جهة الجنوب الشرقي.
a. Area B: Drone photo of building B-B1 from the south-east (Photo M. Malki)

أ.  مخطط كامل عن تنقيبات 2015م.
a. Area B: preliminary matrix of the 2015 excavations (M. Luciani, M. Adelhofer, D.M. Blattner)

ب.  كوتان فوق بعضها في جانب المبنى B-B1 من الشمال
b. Area B: the two superimposed niches in the S wall of building B-B1 from the north (Photo M. Malki)

ب.  إناء من الصوان وخرز وأصداف بحرية وقواقع.
c. Area B: a. residual PPNB flint bowlet [QU.B.81.L.2], max length: 7cm, h: 2;

Beads from Building B-B1. Marine shells: b. QU.B.40.F.2 and QU.B.60.F.1 (ø: 0.6cm, and ø: 0.7cm, both Conus 
sp.?), c. QU.B.51.F.2 (length: 2.8cm, Cerithidae sp.?), d. QU.B.61.F.1 and QU.B.61.F.2 (length: each ca. 1.5cm, 

Dentaliidae sp.?); e. Carnelian: QU.B.72.F.3, ø: 0.7cm; (Photos M. Adelhofer)

Plate 2.12  2.12 اللوحة Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

Luciani – Alsaud ATLAL 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26 – Area B: preliminary matrix of the 2015 excavations (M. Luciani, M. Adelhofer, D.M. Blattner) 
 

 
Fig. 27 – Area B: copper-alloy dagger with double rivets [QU.B.87.F.1] (max length: 10.7cm, width: 

3.1cm h: 0.2cm) 
 
 
 
 

           
               b.                          c. 

 
 
 

                          a.                 d.                          e. 

Figs. 28 – Area B: a. residual PPNB flint bowlet [QU.B.81.L.2], max length: 7cm, h: 2; 
Beads from Building B-B1. Marine shells: b. QU.B.40.F.2 and QU.B.60.F.1 (ø: 0.6cm, and ø: 0.7cm, 
both Conus sp.?), c. QU.B.51.F.2 (length: 2.8cm, Cerithidae sp.?), d. QU.B.61.F.1 and QU.B.61.F.2 

(length: each ca. 1.5cm, Dentaliidae sp.?); e. Carnelian: QU.B.72.F.3, ø: 0.7cm; (Photos M. Adelhofer) 

ب.  خنجر من النحاس ذو مسمارين.
b. Area B: copper-alloy dagger with double rivets [QU.B.87.F.1] (max length: 10.7cm, width: 3.1cm h: 0.2cm.



Plate 2.13  2.1اللوحة ٣ اللوحة Qurayyah 2015 First SeasonPlate 2.14  2.14 موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ( Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

a

b
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Fig: 29 Barbotine pottery (a-j) and cooking pot from Area B  (Photos M. Adelhofer, Drawings M. Machel). Scale 1:3

j

k

.B فخار باربوتين مزخرف وقدر طبخ من منطقة
Barbotine pottery (a-j) and cooking pot from Area B (Photos M. Adelhofer, Drawings M. Machel). Scale 1:3

منطقة ج: مخطط مواقع عقب انتهاء التنقيب عام 2015م مع المعثورات ونواحيها.
Area C: Schematic plan of the excavation at the end of the 2015 campaign with localisation of the main findings 

(M. Malki, A. Intilia, D.M. Blattner)



Plate 2.15  2.15 اللوحة اللوحة Qurayyah 2015 First SeasonPlate 2.16  2.1٦ موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ( Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

أ.  صورة بالكاميرا الطائرة للمبنى C-B1 من ناحية الجنوب الشرقي.
a. Area B: Area C: Drone photo of building C-B1 from the south-east (Photo M. Malki)

.C-B1 أ.  إناء فخاري من نوع الباربوتين ورفات آدمي بمبنى
a.  Area C: Barbotine Pottery vessel associated with human remains from building C-B1 (Photo M. Adelhofer)

ب.  صورة بالكاميرا الطائرة للمبنى C-B1 من ناحية الجنوب.
b. Area C: Drone photo of capstones in building C-B1 from the south (Photo M. Malki)

.C-B1 ج.  منطقة ج: سبيكة نحاس وحجارة وخرز من األصداف مبنى
c. Area C: Copper-alloy, stone and shell beads from building C-B1 (Photo M. Adelhofer)

.C-B1 ب.  منطقة ج: صورتان عن إناء كامل ذي مقبض في مبنى
b. Area C: two views of a complete vessel with handle from building C-B1 (Photo M. Adelhofer)



Plate 2.17  2.17 اللوحة اللوحة Qurayyah 2015 First SeasonPlate 2.18  2.1٨ موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ( Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

أ.  مخطط عقب االنتهاء من الحفريات موسم 2015م.
a.  Area D: Schematic Plan of the excavation at the end of the 2015 campaign (M. Luciani, D.M. Blattner)

أ.  منطقة د: صورة من الجنوب لموقع الحفرية.
a.  Area D: Photomosaic of the excavation area from the south (Photo M. Luciani)

ج.  منطقة د: إناء من المرمر.
c. Area D: alabaster vessel [QU.D.159.F.3] (Photo M. Adelhofer)

ب.  منطقة د: خنجر من الحديد.
b. Area D: riveted iron dagger [QU.D.159.F.1] (Photo M. Adelhofer)

ب.  منطقة د: حجر مشطوف الجوانب، وثقالة من حجر كروية، وفرن سطح، وشقف فخار أحمر الطالء.
b. Area D: Stone with circular indentation [QU.D.165.F.1], ø: 15cm, stone spherical weight (?) [QU.D.165.F.4] 

and flat disk-shaped beads [QU.D.165.F.5-.7] on the left, and both sides of red slipped pottery (fragment of base of 
large, flat plate) [QU.D.165.2], max length: 10cm on the right (Photo M. Adelhofer)



Plate 2.19  2.1اللوحة ٩ اللوحة Qurayyah 2015 First SeasonPlate 2.20  2.20 موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ( Qurayyah 2015 First Season موقع قرًية مبنطقة تبوك )املوسم األول 2015م/14٣7هـ(

أ.  جرفان وادي غبي من الجنوب الغربي.
a.  The large and deeply cut Wadi Ghubai from the southwest (Photo M. Dinies)

أ.  المقطع QU 15-4 من ناحية الجنوب الغربي.
a.  Section QU 15-4: overview and detail from the southwest (Photo M. Dinies)

ب.  مزروب )ص 42( نحتته الرياح.
b. Yardangs with sampled yardang in the foreground from the southwest (Photo M. Dinies)

ب.  مقاطع الطبقات في أثناء الحفريات.
b. Section Qu 15-2, overview; Qu 15-3, overview; Qu 15-5, overview (Photos M. Dinies)



Plate 3.1  ٣.1 اللوحة اللوحة 2.٣  Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)Plate 3.2مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م( Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م(

أ.  خارطة الجزيرة العربية موضحاً عليها موقع مدينة حائل.
a.  Map of the kingdom of Saudi Arabia showing the site in Hail region.

أ.  الرفع المعماري مع الصورة الجوية.
a.  Aerial view of the site.

ب.  مخطط معالم )كنتوري( للموقع.
b.  Contour plan of the site.

ب.  صورة جوية مثبت عليها حدود الموقع وجميع التفاصيل المعمارية الداخلية والخارجية وشبكة المربعات.
b.  Aerial photograph showing all internal and external details of squares.



Plate 3.3  اللوحة ٣.٣ اللوحة 4.٣  Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)Plate 3.4مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م( Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م(

.)Y14,Z14,AA14,AB14  ( أ.  مخطط معماري للمربعات
a.  Plan of architectural units.

ب.  شبكة المربعات التي نقب فيها خالل هذا الموسم.
b.  Grid system of excavation.

أ.  أشكال ألدوات حجرية عثر عليها في أثناء المسح االستطالعي
a.  Lithics found during the survey.

ب.  مخطط عام للوحدات السكنية.
b.  General plan of residential units.



Plate 3.5  ٣.5 اللوحة اللوحة ٣.٦  Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)Plate 3.6مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م( Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م(

أ.  كوب صغير.
a.  Sketch of a small cup.

هـ.  الخزف القلوي األزرق- األخضر.
e.  Blue-greenish alkaline shred.

هـ.  فلكة )دوامة( مغزل من الحجر الجيري.
e.  Lime stone spindle whorl.

و.  فلكة )دوامة( مغزل من حجر البازلت.
f.  Basalt spindle whorl.

ب.  قدر فخاري.
b.  A pottery cooking pot.

ج.  جزء من بدن ورقبة إبريق.
c.  Part of the body and rim of a pot.

ج.  أداة كروية الشكل من حجر الجرانيت الصلد.
c.  A circular granite  stone may be used for crushing.

د.  كسرة من الفخار الناعم من كتف جرة أو إبريق، مزخرفة بالقالب وبشرائط 
هندسية متوازية غائرة.

d.  Shred of the shoulder of a jar or pot with decorative 
lines on the body.

د.  كسرة من مقبض وقاعدة قدر من الحجر الصابوني.
d.  Handle and base of a steatite stone object.

أ.  الخزف القلوي األزرق- األخضر.
a.  Blue-green alkaline shred.

ب.  جزء كبير من رحي من الحجر الرملي.
b.  Large part  of a sand stone grinder.



Plate 3.7  ٣.7 اللوحة Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م(

هـ.  كسرة من حافة وبدن إناء زجاجي وبدنه.
e.  Shred of the body of a glass bowl.

و.  خرزة من الزجاج عليها زخارف.
f.  A decorated piece of glass.

ج.  أداة برونزية مزخرفة.
c.  Decorated bronze object.

د.  خاتم من البرونز.
d.  A bronze ring.

أ.  أداة من حجر األردواز.
a. Slate tool.

ب.  رأس سهم من الحديد.
b. Iron arrowhead.

هـ.  شظايا مسننة ومخارز ومكاشط.
e.  Stone objects.

و.  شظايا مسننة ومخارز ومكاشط.
f.  Stone scrapers and blades.

ج.  فأس يدوي أشولي.
c.  An cheulean hand axe.

د.  أدوات حجرية مصقولة.
d.  Stone objects.

أ.  شرائح ميكروسكوبية للصخور النارية الجوفية الجرانيت والريواليت.
a.  Microscopic perspective of granite and rhiolite rocks.

ب.  نوى وشظايا وأدوات حجرية.
b.  Stone scraper and blades.

Plate 3.8  اللوحة ٣.٨ Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م(



Plate 3.9  اللوحة ٣.٩ Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م(

.)Z14( هـ.  الجدار في المربع
e.  View of a wall in  square (Z14).

هـ.  منظر عام لفناء إحدى الوحدات السكنية ويظهر فيها المرحاض 
والمطبخ.

e.  General view of a residential yard and water 
closet and kitchen could be seen..

.)AA14( و.  الجدار في المربع
f.  Wall in square (AA14).

و.  كوب صغير.
f.  A small cup.

.)U11( ج.  المرحلة المعمارية المبكرة ضمن المربع
c.  Beginning phase of excavations in square (U11).

ج.  منظر عام لألجزاء التي كشف عنها من السور الداخلي الجنوبي.
c.  General view of the southern wall from inside.

.)AD14( د.  طبقة الحجارة المتساقطة في المربع
d.  Layer of fallen stones in square (AD14).

د.  المدخل المنكسر.
d. Curved entrance.

.W11 أ.  طبقة الحجارة المتساقطة في المربع
a.  Fallen stones layer in  square W11.

أ.  العمود المتساقط والسنجات الحجرية.
a.  A fallen pillar and stones.

ب.  منظر عام للوحدات المعمارية التي كشف عن أجزائها خالل هذا 
الموسم.

b.  General view of architectural units exposed in this 
season.

ب.  منظر  للمربع AJ16  قبل البدء بأعمال التنقيب.
b.  View of trench AJ 16 before excavation.

Plate 3.10  ٣.10 اللوحة Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م(



هـ.  جزء كبير من رحى من الحجر الرملي.
e.  A large part of a sand stone quern.

هـ.  رأس سهم من الحديد.
e.  An iron arrow head.

و.  أداة كروية الشكل من حجر الجرانيت الصلد.
f.  Granite spherical object.

و.  أداة برونزية مزخرفة.
f.  A decorated bronze object.

ج.  كسرة من الفخار الناعم من كتف جرة أو إبريق، مزخرفة بالقالب 
وبشرائط هندسية متوازية غائرة.

c.  A shred of fine ware from a jar or pitcher.

ج.  أداة من حجر األردواز.
c.  Slate object.

د.  جزء من آنية صغيرة من الفخار الناعم العجينة.
d.  A sherd of fine ware vessel.

د.  أداة من حجر األردواز.
d.  A slate object.

أ.  قدر فخاري.
a.  Pottery pot.

أ.  قاعدة قدر من الحجر الصابوني.
a.  Base of a swapstone pot.

ب.  جزء من بدن إبريق ورقبته.
b.  Pottery pitcher.

ب.  دوامة مغزل من الحجر الجيري.
b.  A limestone spindle whorl..

Plate 3.11  ٣.11 اللوحة اللوحة 12.٣  Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)Plate 3.12مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م( Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م(



ج.  خرزة من الزجاج عليها زخارف.
c.  A decorated glass bead.

ب.  موقع جرش.
b.  Aerial view of the site.

أ.  خريطة المملكة العربية السعودية.
a.  Map of the Kingdom

أ.  خاتم من البرونز.
a.  A bronze ring.

ب.  كسرة من حافة إناء زجاجي وبدنه.
b. A piece of rim and body made of glass .

Plate 3.13  ٣.1اللوحة ٣ اللوحة Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD)Plate 4.1  4.1مدينة فيد التاريخية )املوسم االول 14٣5هـ/2014م( Jurash Excavation 2015حفرية جرش )املوسم السادس والسابع 14٣5-14٣٦هـ/2015م(
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Plate 4.2  4.2 اللوحةPlate 4.3  4.اللوحة ٣ Jurash Excavation 2015حفرية جرش )املوسم السادس والسابع 14٣5-14٣٦هـ/2015م( Jurash Excavation 2015حفرية جرش )املوسم السادس والسابع 14٣5-14٣٦هـ/2015م(

مخطط شبكية الموقع.
Grid plan of the site

ب.  الواجهة الغربية من الحصن.
b.  Western facade of the fort.

أ.  األجزاء الشمالية من الحصن.
a.  Northern part of the fort.



قطاع رأسي

Plate 4.4  4.4 اللوحةPlate 4.5  4.5 اللوحة Jurash Excavation 2015حفرية جرش )املوسم السادس والسابع 14٣5-14٣٦هـ/2015م( Jurash Excavation 2015حفرية جرش )املوسم السادس والسابع 14٣5-14٣٦هـ/2015م(

ب.  أشكال قواعد األعمدة.
b.  Bases of pillars, made of stone.

أ.  أساسات المسجدين وأعمدتهما.
a.  Foundations and pillars of the two mosques.

.(S31-33, R31-33, Q31-32) أ.  مسقط أفقي للمربعات
a.  Horizontal section of the excavations.

ب.  قطاع رأسي.
b.  Vertical sector



Plate 4.6   4.اللوحة ٦Plate 4.7  4.7 اللوحة Jurash Excavation 2015حفرية جرش )املوسم السادس والسابع 14٣5-14٣٦هـ/2015م( Jurash Excavation 2015حفرية جرش )املوسم السادس والسابع 14٣5-14٣٦هـ/2015م(

ب.  جزء من لوح معدني عليه كتابة بالخط المسند.
b.  Drawings and sketches of some sheds.

ب.  كسرتان من الحجر الصابوني.
b.  Steatite stone sheds.

نماذج من الكسر الفخارية، بعضها عليه زخارف.
Rims and bodies of some pottery objects.



Plate 5.1  4.1 اللوحة Fieldwork Southwest Arabia February-March 2013مسح جنوب غربي اململكة فبراير-مارس 201٣م

خريطة عامة عن زيارة المواقع عام 201٣م وتظهر النواحي التي عثر فيها على آثار من العصر الحجري القديم.
Overview map of locations visited in 2013 showing locations where Palaeolithic artefacts were observed. Eleva-

tion data © CGIAR-CSI SRTM 90m v4.1 database. Map prepared by Robyn Inglis.

Plate 5.2  5.2 اللوحة Fieldwork Southwest Arabia February-March 2013مسح جنوب غربي اململكة فبراير-مارس 201٣م

خريطة المواقع التي جرت زيارتها جنوبي جيزان ويتضح ترابط آثار العصر الحجري القديم مع التراث.
Map of locations visited in Southern Jizan showing interpreted cultural affinities of Palaeolithic artefacts 

observed. Elevation data © CGIAR-CSI SRTM 90m v4.1 database. Map prepared by Robyn Inglis.



Plate 5.3  5.اللوحة ٣ Fieldwork Southwest Arabia February-March 2013مسح جنوب غربي اململكة فبراير-مارس 201٣م

أ.  رماد بركان متراكم على طمي ورواسب رملية بجبل عكوان وتظهر مدخنة بركان في الخلف.
a.  Volcanic tuff overlying silt and sand sediments to the SE of Jebel Akwah (L0018) - the Southern cinder cone 

can be seen in the background. Photo: Robyn Inglis.

ب.  رقائق من البازلت يعود عمرها إلى العصر الحجري األوسط متناثرة على ناحية تطل على سد وادي جيزان.
b.  MSA basalt flakes from WP415–417/L0006, overlooking the Wadi Jizan Dam lake. Photo: Robyn Inglis.

Plate 5.4  5.4 اللوحة Fieldwork Southwest Arabia February-March 2013مسح جنوب غربي اململكة فبراير-مارس 201٣م

أ.  قطع حجرية من مخلفات البركان عثر عليها على حافة جبل 
أم القمام.

a.  Lithics from the lava flows on the SE edge 
of Jebel Umm Al Qumam (L0010). Photo: 

Andrew Shuttleworth.

ب.   خريطة مواقع الزيارة شمالي 
جيزان وعسير ووجود ارتباط ثقافي مع 

أدوات العصر الحجري القديم.
b.  Figure 6. Map of locations 

visited in Northern Jizan 
and Asir regions showing 
interpreted cultural affini-

ties of Palaeolithic artefacts 
observed. Elevation data © 

CGIAR-CSI SRTM 90m v4.1 
database. Map prepared by 

Robyn Inglis.



Plate 5.5  5.5 اللوحة Fieldwork Southwest Arabia February-March 2013مسح جنوب غربي اململكة فبراير-مارس 201٣م

أ.  منظر للناحية حيث رفعت منها أدوات حجرية من العصور الحجرية المبكر واألوسط.
a.  View from granite outcrops looking NE across area of transect where ESA, MSA and LSA artefacts were 

recorded (L0033). Photo: Robyn Inglis.

ب.  رماد بركان في وادي نجالء
b.  Tufa deposits in Wadi Najla gorge. Photo: Robyn Inglis.

Plate 5.6  5.اللوحة ٦ Fieldwork Southwest Arabia February-March 2013مسح جنوب غربي اململكة فبراير-مارس 201٣م

أ.  رواسب الشاطئ مختلطة بحجارة وقد جرفتها مياه الوادي في محجر وادي ذهبان.
a.  Beach sediments with embedded lithics exposed by wadi erosion in Wadi Dhahaban Quarry (L0034). Figures 

on the left are standing at the top of the exposure that contains the embedded lithics. Photo: Robyn Inglis

ب.  رقائق مندفنة في طين الساحل في محجر وادي ذهبان.
b.  Flake embedded in clastic unit underlying beach rock, Wadi Dhahaban 

Quarry (L0034). Photo: Andrew Shuttleworth.

ج.  نقوش حزت على حجارة البازلت.
c.  Engraved panel on basalt flow 
(WP715/PL0044). Photo: Robyn 

Inglis.



ب.  يوضح ارتفاعات الدروب والمسارات بصورة ثالثية األبعاد ويظهر الدرب1 باللون األزرق والدرب2 باألحمر والدرب٣ باألخضر وأقصر المسالك من 
مدائن صالح إلى الوجه

b.  The 3D digital elevation model (based on ArcScene) with the overlaid Route 1 (blue), 2 (red), 3 (green) and 
the least-cost paths from Madā‘ in Ṣāliḥ to al-Wajh: the calculated least- cost paths are based on minimum time 
and energy expenditure (brown) and the minimum energy expenditure only (beige-yellow) (by W. Kennedy).

Plate 6.1  ٦.1 اللوحة The al-’Ulā–al-Wajh Survey Project 2013العال-الوجه موسم استطالع 14٣4هـ/201٣م

أ.  خريطة الموقع
a.  The map of the UWSP area.

Plate 6.2  ٦.2 اللوحة The al-’Ulā–al-Wajh Survey Project 2013العال-الوجه موسم استطالع 14٣4هـ/201٣م

ب.  منحنى معامل االحتكاك وفقاً لقيم االنحدار
b.  The cost function curve of the friction factor (beige-yellow line) depending on the slope values (brown line) 

(by J. Schiettecatte).

أ.  يوضح ارتفاعات تضاريس المنطقة وأقصر الدروب
a.  Topographical contour map of the USWP area also showing the least-cost paths: minimum time and energy 

expenditure (brown) and the minimum energy expenditure only (beige-yellow) (by J. Schiettecatte and W. 
Kennedy).



Plate 6.3  اللوحة ٦.٣

ب.  الدرب 1
b.  Route 1 (by J. Schiettecatte and W. Kennedy).

أ.  خريطة رأس كركمة ومفيض وادي الحمض
a.  Map of the Cape Kurkumah area with the outlet of the Wādī al-Ḥamḍ.

اللوحة 4.٦  The al-’Ulā–al-Wajh Survey Project 2013Plate 6.4العال-الوجه موسم استطالع 14٣4هـ/201٣م

أ.  بئر السطيح.
a. The well in the location of Bīr as-Sṭayḥ (by L. 

Nehmé).

ج. رسوم حيوانات في الخلخل.
c. Rock-carvings of animals at al-Khulkhul (by Z. T. 

Fiema).

هـ. منطقة وادي القدير.
e. The lowlands of the Wādī al-Qudayr area (by Z. T. 

Fiema).

ب. منحدر وادي الخرار.
b. The descent to the Wādī al-Kharrār (by Z. T. Fiema).

د. بئر في الخلخل)في الوسط(.
d.  The well at al-Khulkhul (in the center) (by L. 

Nehmé).

و. جبال كما تبدو من وادي القدير.
f.  The mountainous „barrier“ as seen from the lowlands 

of the Wādī al-Qudayr (by Z. T. Fiema).

The al-’Ulā–al-Wajh Survey Project 2013العال-الوجه موسم استطالع 14٣4هـ/201٣م



Plate 6.5  ٦.5 اللوحة

ب. ناحية من وادي ثاري.
b. The landscape of the Wādī Tharī (by L. Nehmé).

The al-’Ulā–al-Wajh Survey Project 2013العال-الوجه موسم استطالع 14٣4هـ/201٣م

أ. الدرب 2.
a. Route 2 (by J. Schiettecatte and W. Kennedy).

Plate 6.6  اللوحة ٦.٦

أ. موقع منزل قديم وقبور.
a. The site of old encampment with graves (by L. 

Nehmé).

ج. بئر بوادي قميلة.
c. The well in the Wādī Qamīlah (by Z. T. 

Fiema).

ب. قبور بالمنزل القديم.
b. Grave pits on the site of old encampment (by Z. T. 

Fiema).

د. درب جبلي عبر طيب االسم ويبدو وادي الخرار.
d.  The mountainous pass of Ṭayyib ism, with the view into the al-

Kharrār Valley (by L. Nehmé).

The al-’Ulā–al-Wajh Survey Project 2013العال-الوجه موسم استطالع 14٣4هـ/201٣م



Plate 6.7  ٦.7 اللوحة

ب. منظر من وادي الجزل.
b. The landscape of the Wādī al- Jizl (by L. Nehmé).

أ.  درب ٣.
a. Route 3 (by J. Schiettecatte and W. Kennedy).

اللوحة ٦.٨  The al-’Ulā–al-Wajh Survey Project 2013Plate 6.8العال-الوجه موسم استطالع 14٣4هـ/201٣م

ب. الدروب : رقم1 باألزرق، ورقم2 باألحمر، ورقم٣ باألخضر بالتصوير ثالثي األبعاد.
b. Routes 1 (blue), 2 (red), and 3 (green) overlaid on the 3D digital elevation model (based on Google Earth). 

View from N (by W. Kennedy).

أ. الدروب رقم 1 باألزرق ورقم 2 باألحمر ورقم٣ باألخضر وأقصر المسارات وقتاً وكلفة باللون البني واألصفر البيج.
a. Routes 1 (blue), 2 (red), and 3 (green) overlaid on the 3D digital elevation model (based on Google Earth), also 
showing least-cost paths: minimum time and energy expenditure (brown) and the minimum energy expenditure 

only (beige-yellow). View from S (by J. Schiettecatte and W.Kennedy).

The al-’Ulā–al-Wajh Survey Project 2013العال-الوجه موسم استطالع 14٣4هـ/201٣م



Plate 6.9  اللوحة ٦.٩

ب. شجرة السّيال.
b. The as-siyāl tree (by L. Nehmé).

ج. شجرة السمر.
c. The as-samrah tree (by L. Nehmé).

أ. المسارات رقم1 باألزرق ورقم2 باألحمر ورقم٣ باألخضر بالتصوير ثالثي األبعاد وتوضح أقصرها كلفة ووقتاً.
a. Routes 1 (blue), 2 (red), and 3 (green) overlaid on the 3D digital elevation model (based on Google Earth), also 
showing least-cost paths: minimum time and energy expenditure (brown) and the minimum energy expenditure 

only (beige-yellow). View from S (by J. Schiettecatte and W. Kennedy)..س، والحيسية
المواقع المكتشفة في العيينة وسدو

Sites discovered in A
l-U

yayna, Sdaw
s and H

aisiyya.

Stone Age in Wadi Hanifa 2014اللوحة Plate 7.1  7.1مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م The al-’Ulā–al-Wajh Survey Project 2013العال-الوجه موسم استطالع 14٣4هـ/201٣م



Plate 7.2  7.2 اللوحة اللوحة ٣.Stone Age in Wadi Hanifa 2014Plate 7.3  7مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م  Stone Age in Wadi Hanifa 2014مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م 

ب. خريطة تظهر عليها المواقع المكتشفة على السفوح الشرقية لمصاطب الحيسية الغربية.
b. Map featuring the sites discovered on the north slopes of Maisiyya west platforms.

أ.  المواقع األثرية المكتشفة في شعيب قري عبيد، والعيينة، والمصاطب الجنوبية لمنخفض سدوس، وصلبوخ.
a. Sites discovered in Qura Obaid, Ali Uyayna, the south platform of Sdaws and Salbuk basin

أ.   موقع منطقة الدراسة في قلب جزيرة العرب.
a.  Study area in the heart of Arabian

ب.    منطقة الدراسة شمال غربي مدينة الرياض.
b.  Study Area northwest of Riyadh city.



Plate 7.4  7.4 اللوحةStone Age in Wadi Hanifa 2014 Stone Age in Wadi Hanifa 2014اللوحة Plate 7.5  7.5مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م  مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م 

أ.   منطقة الدراسة بين مدينة العيينة وسدوس وبوضة.
a.  Study area among ayaynah, Sadus and bodhe.

ب.    تالل وجبال وحواف وأنظمة متشابكة من الوديان في منطقة الدراسة.
b.  Artwork of mountains,º mount sand terraces vallyes among.

أ.   تقع منطقة الدراسة ضمن الرصيف العربي المكّون من صخور رسوبية، وهي في الزاوية الشمالية الشرقية لخريطة مربع ضرماء الجيولوجية، وفي 
أقصى الزاوية الجنوبية الغربية للمربع تظهر صخور الدرع العربي المختلفة من نارية ومتحولة.

a.  Study area within the Arabain platform is on the north east corner of the map while the Arabian shield on the 
Southwest corner with metamorphic rock.

ب.    تكوين وتشكالت جيولوجية وصخور منطقة الدراسة.
b.  Formations of geology and rocks at the study area.



Plate 7.6  7.اللوحة ٦Stone Age in Wadi Hanifa 2014 Stone Age in Wadi Hanifa 2014اللوحة Plate 7.7  7.7مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م  مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م 

أ.   التتابع الطبقي لمنطقة الدراسة.
a.  Starta within the studied area.

ب.    مقطع جيولوجي لمنطقة الدراسة يبين عالقات التتابع الطبقي.
b.  Geology section showing stratigraphy.

أ.   طبقات من صخور جيرية مرجانية غنية باألحافير المختلفة.
a.  Limestones infused with various fossils.

ب.    عينات لشعاب مرجانية محفوظة بشكل جيد.
b.  Coral samples are well-preserved.



Plate 7.8  7.اللوحة ٨Stone Age in Wadi Hanifa 2014 Stone Age in Wadi Hanifa 2014اللوحة ٩.Plate 7.9  7مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م  مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م 

أ.   طبقة قليلة السمك من الصوان الرمادي الداكن في موقعها الطبقي بين طبقات أحجار جير، وهي أحد مصادر الصوان الخام في المنطقة.
a.  Thin layer of dark grey flint within limestone layers as raw material.

ب.    جبل األبكين قرب بلدة سدوس، المقطع الجيولوجي لمتكون حنيفة التابع للعصر الجوراسي المتأخر.
b.  Al-Abkin hill near Sadus town where Hanifa late Jurassic formation could be seen.

ــة  ــن الخصائــص الصخري ــة يبي ــق فــي متكــون حنيف ج.  مقطــع طري
للمتكون وطبيعة التتابع الطبقي ألحجار الجير والطين في المتكون.
c.  Hanifa formation section features properties 

and nature of limestone and clay.

د.  وادي صلبوخ عاد كنهر قديم بعد فترة أمطار قصيرة.
d.  Salboukh valley after a short rain shower.

أ.   مصاطب تعدين الصوان الرئيسة في منطقة الدراسة في وادي حنيفة.
a.  Places where flints were made, Wadi Hanifah.

ب.  مصطبة تعدين الصوان األولى وهي األقرب إلى 
قاع الوادي، وتتميز بكثرة األدوات الصوانيه الصغيرة 

دقيقة التصنيع.
b.  A place aboudant with flint residue 

near the valley.



Plate 7.10  7.10 اللوحةStone Age in Wadi Hanifa 2014 Stone Age in Wadi Hanifa 2014اللوحة Plate 7.11  7.11مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م  مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م 

أ.   المصطبة الرابعة لطبقات تعدين الصوان وتصنيعه، طبقة قاسية من أحجار جير وصوان وتغطيها كسارات من قطع صوان مصنعة، ومصطبة خامسة 
من أحجار جير تعلوها منشأة مبنية من صخور جيرية فاتحة اللون.

a.   Fourth workshop comprised of flint residue, hard layer of limestone and flint covered with flint lithics, the fifth 
workshop abundant with lime stone and lime stone structure.

ب.   عينة حجر جير قاس، ملتصقة به قطعة صوان رمادية تعرضت 
لعمليات تجوية فأكسدتها.

b.  Hard limestone associated with grey flint stone. 

ج.  طبقة قليلة السماكة من صوان رمادي، وقطع صوانية متأكسدة )قديمة( 
مختلفة األحجام من مواد تصنيع )كبيرة( ومواد مصّنعة )أصغر( على مصطبة 

صدر الصوان وتصنيعه.
c.  Thin layer of grey flint, oxidized flints of various size, big 

and small stones of raw materials.

أ.   منشأة حجرية مشيدة من كتل صخور جيرية قاسية مقتلعة 
من المنطقة ذاتها، المنشأة على قمة جبل وتطل على وادي 

حنيفة الفسيح.
a.  

ج.  أدوات حجرية عبارة عن أنصال ومثاقب وسكاكين من مواقع 
مختلفة غربي رحبة الحيسية.

c.  Artifacts: axes, borers, choppers retrieved 
from various sites, west of Rahbat Al-Hesiyyah.

هـ.  أدوات حجرية، يتكون الصف األعلى من اليمين: رأس نصل، اداة ورقية 
الشكل، مثقب، مثقب: الصف األسفل في اليمين: أداة تكسير، أداة تكسير 
ثانية، رأس نصل يليه رأس نصل من مواقع مختلفة غربي رحبة الحيسية.

e.  Top left to right: Two borers, thin tool, and an 
arrowhead.  Bottom: two arrowheads, and two crushers 

collected from various sites, west of Rahbat Al-
Hesiyyah

د.  مجموعة أحافير غربي الحيسية.
d.  A group of fossil found to the west of Al-Hesiyyah.

و.  مجموعة من األدوات الحجرية مصنوعة من الصوان األصفر تشمل في 
الصف األعلى من اليمين أداة ورقية الشكل، مثاقب، وفي الصف األسفل 

من اليمين: الثالث األول أدوات متعددة الوظائف، والرابعة والخامسة رأسا 
نصلين من مواقع مختلفة غربي رحبة الحيسية.

a.  Collection of yellow flint artifacts: Top, left to 
right: borers and a thin tool. Bottom, left to right: two 
arrowheads and three multi-purpose tools collected 

from various sites, west of Rahbat Al-Hesiyyah.

ب.   منشأة حجرية دائرية مشيدة من كتل صخور جيرية قاسية مقتلعة من المنطقة 
ذاتها، المنشأة على قمة جبل.

b.  Circular stone structure made of hard limestones taken from 
the same area.



Plate 7.12  7.12 اللوحةStone Age in Wadi Hanifa 2014 مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م 

أ.   نماذج من األدوات الحجرية المكتشفة: مخارز ومثاقب ورؤوس أنصال 
من مواقع مختلفة غربي رحبة الحيسية.

a.  Samples of artifacts discovered: awls, borers, 
arrowheads obtained at various sites, west of Rahbat 

AL-Hesiyyah

 ج.  منشأة حجرية مذيلة، وفي الخلفية البعيدة منشأة حجرية برجية،
جبل أبكين.

c.  Tail stone structures and a tower-like structure ap-
pears in background, Abkin hill.

هـ.  منشأة حجرية رجمية الشكل.
e.  A carin-like stone structure.

د.  منشأة حجرية داخل دائرة حجرية ضخمة لها باب، جبل أبكين.
d.  A stone structure housed in another huge one with an 

entrance, Abkin hill.

و.  منشأة حجرية مذيلة يتضح فيها رص الحجارة العشوائي طولها 1٩م.
f.  A talled structure made of unorganized stones with a 

length of 19 meter and width one meter.

ب.   مخارز ومثاقب ورؤوس أنصال من مواقع مختلفة غربي رحبة الحيسية.
b.  Awls, borers, arrowheads from various sites, west of 

Rahbat Al-Hesiyyah.

Plate 7.13  7.1اللوحة ٣Stone Age in Wadi Hanifa 2014 مسح وادي حنيفة مبنطقة الرياض 14٣5هـ/2014م 

أ.   سد مائي قديم يعاد ترميمه، شعيب قرى عبيد.
a.  An old water dam is being renovated,

Qura Obaid valley. 

ج.  عين ابن معمر في العيينة، عيون وادي حنيفة.
c.  Ibn Mu’ammar spring in Al ‘Uyaynah, Wadi Hanifa 

springs.

هـ.  بقايا مهراس متكسر وجد في موقع تصنيع، يوجد بين الطرف الجنوبي 
الغربي للرحبة والبداية الغربية لوادي بوضة.

e.  A mass of a stone masher found at a workshop 
between the south-west end of Al-Rahbah and the 

western beginning of Budha valley

د.  سد مبني بكتل حجرية وبشكل متدرج في مجرى أحد األودية بالقرب من 
العيينة وغربيها.

d.  A stepped dam in a valley near Al ‘Uyaynah

و.  كهف يقع في شعيب قرى عبيد، أمامه حاجز حجري أوجده اإلنسان، 
ارتفاعه متر واحد وطوله 2.5م وعرضه 1.5م.

f.  A cave in Qura Obaid valley and a man-made stone 
barrier could be seen in front, with a height of one 

meter and 2.5 m, 1.5 width.

ب.   منشأة حجرية عبارة عن مدفن دائري الشكل، تشكل جداره الخارجي 
ألواح حجرية طويلة.

b.  A circular stone burial with the enclosure wall made 
of stone slabs.



Plate 8.1  ٨.1 اللوحةUrkhabeel, Farasan Island 2005-2014 أبحاث أثرية يف أرخبيل جزر فرسان 2005-2014م

خريطة موقع أرخبيل فرسان.
Site map of Urkhabeel, Farasan.
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Plate 8.2  ٨.2 اللوحةUrkhabeel, Farasan Island 2005-2014 أبحاث أثرية يف أرخبيل جزر فرسان 2005-2014م

.)Quickbird أ.  تموضع مواقع وادي مطر )صورة كويك بيرد
a.  Quickbird view of Wadi Matar sites.

.WM-2 2 ب.  مخطط عام لموقع وادي مطر
b.  General plan of Wadi Matar site 2 (WM-2)
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Plate 8.3  اللوحة ٨.٣Urkhabeel, Farasan Island 2005-2014 أبحاث أثرية يف أرخبيل جزر فرسان 2005-2014م

أ.  حيوان مصنوع من سبيكة نحاسية.
a.  Copper figurine of an animal.

ب.  مخطط لموقع )وادي مطر 2/ب( WM - 2/B )رفع ب. ريبا و ب. م. بالن(.
b.  Plan of site (Wadi Matar WM - 2/B).
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Plate 8.4  ٨.4 اللوحةUrkhabeel, Farasan Island 2005-2014 أبحاث أثرية يف أرخبيل جزر فرسان 2005-2014م

أ.  مخطط لموقع )وادي مطر 2/ج( WM-2/C )رفع ب. ريبا و ب. م. بالن(
a.  Plan of Wadi Matar WM-2/C.

ب.  منظر لموقع )وادي مطر 2ج( WM-2/C، في العمق: عتبة ضخمة.
b.  View of Wadi Matar site WM-2/C eastern side with a huge capstone.
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Plate 8.5  ٨.5 اللوحةUrkhabeel, Farasan Island 2005-2014 أبحاث أثرية يف أرخبيل جزر فرسان 2005-2014م

أ.  المجسان A و B )رسم وتبييض س. ماريون دو بروسي و ب. ريبا(.
a.  Two sounding A and B.

ب.  مسكوكة حميرية )القرن األول للميالد(.
b.  Humarian coin dated first centure AD.

0 3 cm

front back

0 1 m

East West

0 1 m 

West East

Sounding A Sounding B

Plate 8.6  اللوحة ٨.٦Urkhabeel, Farasan Island 2005-2014 أبحاث أثرية يف أرخبيل جزر فرسان 2005-2014م

مواد أثرية آتية من موقع )وادي  مطر 2/ج( WM-2/C، الفترة العربية الجنوبية القديمة )أ(: نقش كتابي قديم بخط المسند، )ب(: أشكال من 
الفخار العربي الجنوبي القديم.

Archaeologica artifacts located at Wadi Matar WM-2/C dated old South Arabian period and inscription in 
Musnad al Janubi.

a)

b)



Plate 8.7  ٨.7 اللوحةUrkhabeel, Farasan Island 2005-2014 أبحاث أثرية يف أرخبيل جزر فرسان 2005-2014م

مواد أثرية آتية من موقع )وادي مطر 2/ج( WM-2/C، الفترة الرومانية )أ(: جزء من تمثال صغير لثور من »الكلسيت )كربونات الكالسيوم المتبلورة(«، 
)ب(: جرس صغير من النحاس المسبوك، )ج(: كسر من أمفورات رومانية، )د(: كسر من جرات عربية جنوبية(.

Archaeological artifacts from Wadi Matar site WM-2/C, Roman period, pat of a small bull small copper bell etc.

.WM-2/C )أ.  مذبح ذو قرون عثر عليه على سطح موقع )وادي مطر 2/ج
a.  Altar with two horns located at Wadi Matar WM-2/C

ب.  تموضع مواقع وادي شامي )صورة كويك بيرد Quickbird، رفع ج. دافتيان(
b.  Bird Eye view of Waid Shami.

Plate 8.8  اللوحة ٨.٨Urkhabeel, Farasan Island 2005-2014 أبحاث أثرية يف أرخبيل جزر فرسان 2005-2014م

a) b)

c)

d)

Wādī Shāmī 5

Wādī Shāmī 6



أ.  منظر لمقبرة وادي شامي 5.
a.  General view of the tomb of Wadi Shami.

ب.  منظر لموقع وادي شامي ٦.
b.  General view of Wadi Shami.

Plate 8.9  اللوحة ٨.٩Urkhabeel, Farasan Island 2005-2014 أبحاث أثرية يف أرخبيل جزر فرسان 2005-2014م
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Foreword

There are several publications on the history and culture of Arabian Peninsula, 
among most important publications and documentations is the results of field works, 
investigations and scientific research conducted by the specialized missions on the 
archaeology of the Kingdom of Saudi Arabia.

The Antiquities and Museums Section of the Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage played an important role in the protection and highlighting the 
antiquities of the Kingdom by publications and all available sources such as the 
annually published bilingual journal of archaeology “Atlal”, that contains the results 
of ongoing survey and excavations carried out in the Kingdom and highlighting the 
ancient settlements and cultural heritage of the Arabian Peninsula.

In the hands of the readers is the 28th issue of Atlal, which no doubt shall provide 
new information on the ancient history and cultures of Saudi Arabia and shall reveal 
the hidden aspects of our civilization.

Rustam bin Maqbool Kbeisi
Vice President Antiquities and Museums 

Saudi Commission for Tourism and National Heritage.



Introduction

This 28th issue of Atlal, the  international journal of Saudi Arabian archaeology, contains several 
reports about ongoing archaeological survey and excavations carried out in different regions of 
the Kingdom. The reader will find the efforts of Saudi Commission for Tourism and National 
Heritage in enhancing and promoting the scientific researches and highlighting the plans and 
strategy regarding the protection and preservation of its past cultural entities.

 This issue divided into two sections: First four reports on the archaeological excavations of 
Madain Saleh by Saudi-French team. It was the continuation of previous work that revealed a 
new Nabataean grave and some complete inscriptions but, the excavation could not be completed 
due to large area in the residential and military fortification around the site.

Second report consisted of the first season of the archaeological survey of Qarriay in Tabuk 
region conducted by the Saudi-Austrian team. It found a large pottery fern and studied the way 
and style of manufacturing potter objects and decorations on it.

Third report included the first excavation of historic city of Faid carried out by the Saudi 
Commission of Tourism and National Heritage in co-operation with the University of Hail. It 
discovered important aspects of the history of the sites before Islam and the pilgrimage route. 
It was found that the history of the area date back to lower Palaeolithic period and could be 
attri9buted to the late Acheulean era about 250,000 years before present.

First section of the 28th issue of Atlal ended with a report on the two seasons 6th and 7th of the 
excavations of ancient town of Jarash in which foundations of old buildings and large number of 
pottery shreds and objects are located. Some of the building restored and renovated.

The second section included reports on the archaeological survey carried out in south west of 
the Kingdom of Saudi Arabia in the Jazan and Asir region. We learned more on the Old Stone 
Age of the region, piles of ashes, volcanism and coral reefs as well old environment of the south 
Arabian Peninsula and its impact on prehistoric human settlements. It also included the report 
on the archaeological survey of al-Ula - al-Wajh area conducted by the combined Saud-French-
Finland Mission concentrating on rock art and inscriptions sites between Madin Saleh and the 
Red Sea. The survey shall continue in the coming seasons to document more sites connecting 
al-Ula with the coastal areas.



Part One
Archaelogical

Excavations Reports

Second season of survey of Wadi Hanifa in the Riyadh region continued for the second season 
confirming the results of previous season and locating additional flints, other stone artifacts and 
fossils.

The studies included earlier archaeological investigations by the combined Saudi-French team 
of Ar-Khabeel Farasan Islands carried out between 1425-1435 AH / 2005-2014 AD including 
settlements in al-Arkhbeel and valleys around it. The site has been chosen for excavation due to 
large scatter of pottery shreds and metal artifacts scattered in the area.

The excavations, surveys and intensive archaeological investigations shall continue further to 
know various aspects of Pre-historic, old Arabian Kingdoms and early Islamic civilizations that 
enlighten our land we are proud and honored to explore hidden secrets of our culture and history.

Chief Editor
Director General of Archaeological and Research Studies

Dr. Abdullah A. Al Zahrani



Report on the 2014 and 2015 Excavation Seasons in Some Areas 
at Madâ’in Sâlih

W. Abu-Azizeh, N. Delhopital, C. Durand, Z.T. Fiema, Y. Gerber, Laïla Nehmé, Dhaifalla 
Al-talhi, Ibrahim Al-Sabhan, Mahmood Al-Hajri, Maher K. Al-Musa, Khaled Al-Hariti, 

Mohammed Al-Mothamy and Villeneuve.

Introduction
By L. Nehmé, Orient & Méditerranée, CNRS.

The Saudi-French Madâ’in Sâlih project’s 
publication policy is three-fold : 1/ full and 
detailed reports, published every year or every 
other year both online on the CNRS official 
archive website,1 and in a printed form in 
the series created by the Saudi Commission 
for Tourism and Antiquities (now Saudi 
Commission for Tourism and Heritage) 
entitled “A Series of Archaeological Refereed 
Studies”2; 2/ reports on selected areas which 
either have a particular interest or the 
excavation of which is sufficiently advanced, 
in Atlal; 3/ specialised contributions in 
academic journals, either on the excavations 
proper or, more often, on particular themes 
such as the pottery (Durand and Gerber 
2014b), the archaeobotany (Bouchaud 2014), 
the funerary rituals (Bouchaud et al. 2015), 
the chronology (Rohmer and Charloux 2015), 
etc. It is also expected that final reports on 
the various areas, or on combinations of 
areas, e.g. the tombs, the cairns/tumuli, the 
domestic quarters, the rampart and the gates, 
etc., will also be produced. In this context, it 

1 https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index, 
search on “Hegra”. Reports on seasons 2009, 
2010, 2011, and 2014 are available online.

2 Three volumes have already been published and 
concern seasons 2008, 2009 and 2010. Volumes 
2011 and 2014 are in the press.

is worth noting the publication, in 2015, of 
a two volume monograph on the Nabataean 
monumental tombs of ancient Hegra (Nehmé 
2015).

The last report of the Saudi-French Madâ’in 
Sâlih excavation project submitted to Atlal 
was about the 2011 season and focused on 
the work undertaken in three excavation 
areas in the residential part of ancient Hegra: 
Area 1, for which it was the last excavation 
season (responsibility G. Charloux); Areas 9 
(responsibility Z.T. Fiema) and 6 (IGN 132, 
responsibility L. Nehmé), for both of which 
it was the second excavation season. To the 
reports on these three areas were added the 
presentation of the preliminary results of the 
magnetic survey undertaken by C. Benech 
as well as a nicely illustrated presentation 
of the mudbrick manufacturing process by 
I. as-Sabhân. Note that the 2011 season 
was the last of the first four year excavation 
programme, which lasted from 2008 to 
2011. It was followed by two study seasons, 
in 2012 and 2013, before a new four year 
contract (2014–2017) was signed with the 
SCTA. The contributions presented in the 
following paragraph concern only part of the 
work undertaken during seasons 2014 and 
2015, with a focus on particularly interesting 
results which deserve a quick publication. 
These concern various aspects of the Madâ’in 
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Sâlih research programme: the dating of at 
least one type of cairn structure which has 
been a pending and difficult question since 
2008 (Wael Abu-Azizeh); the discovery 
and full excavation of a newly discovered 
Nabataean tomb which has not been the 
object of recent lootings (N. Delhopital); 
the drawing of the complete outline of the 
city wall (the rampart), the western part of 
which had not been previously identified on 
the field (F. Villeneuve); the excavation of 
one of the gates of the city, in the masonry of 
which were discovered many inscriptions in 
various scripts and languages (F. Villeneuve); 
the excavation, after its identification by 
F. Villeneuve, of a probably Roman military 
camp abutting the rampart on its southern 
internal side (Z.T. Fiema) ; finally some 
updates on the study of the pottery, with a 
particular focus on the material which comes 
from specific contexts (the tombs, the cairns, 
etc.) (C. Durand and Y. Gerber). Of course, 
the 2014 and 2015 seasons concerned other 
areas of Madâ’in Sâlih, which are quickly 
presented below, before the reports on the 
above mentioned work is given under the 
name of each author.

During the 2014 and 2015 seasons (plate 
1.1a), the work continued on top and around 
the sandstone hill known as IGN 132, in 
the north-eastern part of the residential 
area. The top of the hill, which forms a 
terrace sloping down from south to north, 
is taken by a Nabataean sanctuary the most 
obvious elements of which are a paved 
platform on which a tetrapylon originally 

stood, surrounded by a stone wall, all dated 
to the end of the first century BC. Because 
of its almost due south orientation, it was 
suggested that this sanctuary was devoted to 
the cult of the Sun god. Around IGN 132, one 
should distinguish between trenches opened 
immediately at the foot of the hill, on its 
eastern (loci 60000, L. Nehmé) and southern 
(loci 63000, L. Tholbecq) sides, and trenches 
opened a little further, on its south-western 
side (loci 64000 and 65000, Kh. Alhaiti, 
M. al-Musa, M. al-Hajiri). One should 
finally mention newly identified walls which 
appeared after some surface scraping south-
east of the hill. These walls define a large open 
air area divided by shear walls and could form 
a temenos or courtyards. Areas 60000 and 
63000 offer a complex stratigraphy, which 
seems to be divided in three or four phases: 
at least two Nabataean phases and one or two 
phase(s) which have a terminus post quem 
of AD 250, with a hiatus between the two. 
The Nabataean phases of occupation at the 
bottom of IGN 132 are either linked with 
the sanctuary on top (a wall which follows 
the curve drawn by the southern flank of 
the outcrop and which aimed at hiding the 
lower part of the latter) or are other, possibly 
earlier, religious structures (a niche which 
disappeared when the wall was built). The 
post AD 250 phase(s) is/are characterised in 
the east by the presence of several stone water 
basins associated to floor levels and possibly, 
in the south (this should be confirmed by the 
study of the pottery) by the levelling of the 
Nabataean curving wall and the building of 
two new walls perpendicular to it. Remains 

Excavation at Madâ’in Sâlih 2014/2015

of hydraulic installations were also identified 
with certainty in the east and hypothetically 
in the south.

The excavations on the south-western side 
of IGN 132, at a distance of less than 10 m 
from the south-west “corner” of the hill, are 
the continuation of the excavations which 
were undertaken in Madâ’in Sâlih in 2003 
by D. al-Talhi, during which the AD 175-177 
Latin inscription was discovered (al-Talhi 
and al-Daire 2005). These excavations were 
resumed in 2011 (removal of the baulks), in 
2014 (three squares were opened south of 
the 2003 excavations, loci 65000) and 2015 
(one square was opened east of the middle 
part of the 2003 excavation, loci 64000, 
with the aim of connecting areas 65000 
and 63000). The three squares 65000 have 
revealed a multi phase domestic unit (or parts 
of several units) the dating of which needs 
further study of the pottery. In the extension 
of this area to the east, in square 64000, some 
of the architectural features uncovered in 
2015 – walls and stone pavement – are the 
exact continuation of those which belong to 
the domestic unit(s) excavated to the west. 
The connection of these with the structures 
revealed in area 63000, at the foot of 
IGN 132, still need to be clarified: is there 
a hiatus between the domestic and formerly 
religious installations? If not, how do they 
connect and what is the relative chronology 
between them? These questions will have to 
be addressed during the forthcoming seasons.

Apart from IGN 132, the excavations 

undertaken in 2014 also included the 
continuation of the work in Area 9, which 
had been excavated in 2010 and 2011 by 
Z.T. Fiema. It was decided, under J. Rohmer’s 
supervision, to extend the excavation area 
to the north-east of the existing trenches in 
order to reach a hypothetical public building 
traces of which had been identified on the 
surface. J. Rohmer identified two levels 
of occupation, the upper stratum and the 
lower stratum. The architectural features 
uncovered in the upper stratum, which form 
a sort of enclosure, are dated to the interval 
between the late 2nd and the 4th century AD. 
They were interpreted as open-air forecourts 
leading, from either the north or the south, 
to an important room or building. A staircase 
was identified for the first time in Madâ’in 
Sâlih in one angle of the enclosure. Elements 
of statuary and monumental architecture 
(semi-columns, column bases, Nabataean 
capital) were reused in them, which confirms 
the existence of an important public building 
in the area during the Nabataean period. As 
for the lower stratum, which has a terminus 
ante quem of the end of the Nabataean and/
or beginning of the Roman period, it revealed 
mostly mudbrick walls (one wall only with 
stones) which belonged to at least one room 
of a domestic unit.

A report on the tomb discovered in 2014 and 
excavated in 2015, IGN 116.1 is given below 
by N. Delhopital, but it should be reminded that 
three other tombs were excavated or cleared 
in 2014 under her supervision: IGN 103, 
IGN 88 and IGN 97. IGN 103 was excavated 
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because it belongs to the pre-Nabataean 
type of monumental tombs at Madâ’in Sâlih 
(carved high on the cliff, without a decorated 
façade and with cist tombs only dug in the 
floor of the funerary chamber). Nineteen 
individuals were buried inside the tomb 
which yielded a few artefacts, including glass 
beads which belonged probably to a bracelet, 
and mixed sherds (Hellenistic, Nabataean, 
late Roman and Byzantine). Nothing in the 
material allows to date the initial carving of 
the tomb itself. IGN 88 and 97 were cleared 
because archaeological artefacts and human 
bones showed on the surface and tourists 
were treading on them when visiting the site. 
Thirty-two individuals at least were buried in 
IGN 88 which also yielded large quantities of 
wood, leather, textile, resin fragments, first-
century AD sherds as well as two unusual 
finds: a necklace made of seeds and pieces of 
leather shroud(s) decorated with sewn shells. 
IGN 97, the anthropological study is not 
completed yet, yielded larger quantities of 
wood (some of which belongs to coffins) and 
basketwork than the other Nabataean tombs 
excavated at Madâ’in Sâlih.

It should finally be mentioned that the study 
of the coins, of the pottery, of the fauna and 
of the vegetal remains continued in 2014 
and 2015, and gave very interesting results: 
on the distribution of the coins period by 
period (T. Bauzou), on the marine molluscs 
and their provenance, which showed that 
some of the species identified at Madâ’in 
Sâlih are found only in the Red Sea and not 
in the Arabian Gulf (J. Studer and E. Tardy), 

on the pottery and the originality of some of 
the assemblages (C. Durand and Y. Gerber), 
on the agrobiodiversity at Madâ’in Sâlih 
(Ch. Bouchaud), with newly identified plant 
species (coriander and purslane) and the 
confirmation that cereal Triticum durum 
rather than Triticum aestivum was planted 
in the area. All these studies can be found 
in the Project’s reports, while the following 
paragraphs give more details on some of 
the most significant results of the last two 
fieldwork seasons.

The cairn study programme: 
synthesis and results of the last 
(2014) season of excavations at the 
cairn complex F19 (Area 42000)

By W. Abu-Azizeh, 
Archéorient – UMR 5133.

Preliminary explorations undertaken during 
the first research programme at Madâ’in 
Sâlih (between 2002 and 2005) had already 
recognized the presence, mainly in the 
western part of the site, of several hundreds 
of cairns or tumuli (Nehmé et al. 2006: 84–
89). Contrary to the monumental Nabataean 
rock-cut tombs, which are located at the 
foot of the sandstone outcrops surrounding 
the residential area, the tumuli are found 
on their tops. Apart from the chronological 
information provided by a Nabataean quarry, 
the exploitation of which destroyed several 
cairns, no clear dating evidence was available 
for these structures. A study programme of 
the cairns was therefore initiated in order to 

date them and to determine both their plan(s) 
and function(s).

The first phase of this programme was a test 
excavation, undertaken in 2008, of a previously 
known cairn located on top of one of the 
Jabal al-Khraymât outcrops. This excavation 
(loci 40000) produced important information 
regarding the building techniques of this 
burial structure (Abu-Azizeh 2010). Under 
the shapeless mass of the stone mound were 
the unexpected remains of a remarkably well 
built architecture. The structure uncovered 
consisted of a rectangular grave built in the 
middle of a circular tower, 3.90 m in diameter, 
built of dry stone, which was surrounded 
by a ring of white sandstone blocks. These 
three elements formed an elaborate tower-
tomb funerary complex, the first of this 
type identified at the site. Unfortunately, 
however, the excavation of this tower-tomb 
failed to provide any date for its original 
construction. It had been repeatedly looted 
and reused in Antiquity, as shown by three 
groups of human bones collected in disturbed 
stratigraphic contexts, the calibrated dating 
of which ranged between the first century 
BC and the beginning of the third century 
AD. The dating issue thus remained pending, 
and it became clear that it would be a 
complicated one since a rapid examination 
of the cairns showed that almost all of them 
had been robbed. This, and the fact that the 
structures interpreted as “cairns” showed a 
certain diversity in form and dimension, led 
us, in 2011, to undertake the second phase of 
the research programme. Its aims were: 1/ to 

assess the level of disturbance and to identify 
better preserved structures in view of a new 
excavation; 2/ to establish a typology of the 
identified structures.

Thus, in 2011, the structures were system-
atically re-examined (Plate 1.1b), particularly 
in the Jabal al-Khraymât area, the various 
outcrops of which extend beyond the modern 
fence which surrounds the site and on top of 
which a large number of cairns had already 
been recorded. A test area, 1.3 km east-
west and 700 m north-south, was chosen. 
It included a series of sandstone outcrops 
separated by stripes of land. Also, two outcrops 
in the Qasr as-Sâni‘ area, south of the site, 
were chosen for comparison. 276 cairns were 
examined and a summary description table 
was produced, which contains the following 
information: dimensions, a short description 
of the remains, indication on possible traces 
of looting, a preliminary description of 
the surface finds in the immediate vicinity 
(pottery, stone and various objects, bones), 
the photograph numbers in the project’s 
archive (Abu-Azizeh 2011).

Based on the field observations, the following 
typology of the structures labelled as “cairns” 
was established:

I. Tower-tombs (n. = 50)

 Ia. Circular tower-tombs (n. = 26)

 Ib. Circular tower-tombs with outer ring 
of white stones (n. = 20)

 Ic. Rectangular tower-tombs (n. = 1)

Excavation at Madâ’in Sâlih 2014/2015
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 Id. Rectangular tower-tombs with 
enclosure (n. = 3)

II. Tombs under mounds of stones (n. = 18)

 IIa. Rectangular tombs under mounds of 
stones (n. = 11)

 IIb. Rock-cut graves under mounds of 
stones (n. = 7)

III. Rectangular pit tombs (under mounds?) 
(n. = 13)

IV. Walls with internal, faced compartments 
(n. = 14)

V. Rectangular structures (n. = 13)

VI. Complex compartmented structures (n. 
= 6)

VII. Cairns and structures of an indeterminate 
nature (n. = 118 + 44)

The detailed description of each type will 
not be given in this contribution because it is 
already available elsewhere,3 but one should 
at least underline the diversity of the remains 
(Plate 1.2). Many structures were too badly 
preserved to fit in any specific category and 
were therefore grouped under type VII. Other 
structures (types V and VI) turned out to be 
buildings the function of which was most 
probably not funerary. A few clear recurrent 
types were however identified. Tower-tombs 
(type I), similar to the one excavated in 2008, 
proved to be a widespread type of structure, 
with sub-types according to whether they 

3  Abu-Azizeh 2011. See also Nehmé 2015: 34–39, 
based on Abu-Azizeh’s work.

have or not an outer ring of stones or are 
rectangular. Rectangular pit tombs, some 
of which may have been covered by stone 
mounds (type III), are represented by a limited 
number of structures, examples of which 
had already been identified and interpreted 
as the tombs of ordinary people probably 
dating to the Nabataean period (Nehmé 
et al. 2006: 84–87). New types were also 
identified, such as the tombs under mounds 
of stones (type II) as well as the walls with 
internal, faced compartments (type IV). The 
latter were particularly interesting because 
of their specific and unusual character as 
well as their homogeneity. They are all 
built on the same model: a wall made of 
two parallel faces of carefully laid stones, 
inside which are rectangular compartments 
defined by a stone facing. In each wall, there 
are two or three compartments of fairly 
consistent size, between 0.60 and 1 m wide 
(inside), and about 2 m long. The analysis 
of the spatial distribution of these structures 
showed that eleven of them out of fourteen 
are concentrated on the southern edges of 
the Jabal al-Khraymât, on massifs 9, 11, and 
22. One only is located further north in the 
Jabal al-Khraymât and two are located in 
the eastern mound of the Qasr as-Sâni‘ area 
(Plate 1.1b). Another characteristic of the 
walls with internal compartments is the fact 
that they are almost systematically associated 
with tower-tombs, and particularly with 
the ones which have an outer ring of white 
stones. This suggests a possible functional 
and chronological link between them. The 
material collected on the surface around the 

walls showed to be very specific, particularly 
with regard to a ceramic assemblage hitherto 
unknown at Madâ’in Sâlih. This pottery is 
made of a pink to dark red fabric with a fairly 
coarse temper, and is often decorated with a 
variety of small, incised dots (see C. Durand 
and Y. Gerber’s report below). This type of 
pottery was recorded four times in association 
with type IV structures and once only in a 
complex which contained a circular tower-
tomb but no walls.

Considering the specific character of the 
type IV structures (plan, spatial distribution, 
systematic association with circular tower-
tombs, material culture), they seemed to be 
an interesting case study and it was decided 
to undertake further research on them in order 
to determine their date and function.

The third phase of the research programme 
on the cairns was therefore devoted, in 
2014, to the excavation of a complex which 
included walls with rectangular internal 
faced compartments (Abu-Azizeh 2014). The 
excavation focused on complex F19 (Area 
42000), located south of Massif 22 in Jabal 
al-Khraymât, composed of a type Ia cairn (a 
simple circular tower-tomb), and two type 
IV walls with compartments (Plate 1.2). The 
aims of the excavation was the following: 
1/ understand the construction technique 
and the plan of the walls with internal faced 
compartments; 2/ determine their function; 
3/ reveal the possible connections between 
them and the tower-tomb; 4/ collect artifacts 
or organic material which would make it 

possible to answer the pending question of 
these structures’ date.

The cairn, located northeast of the complex 
(locus 42002) was c. 7.50 m in diameter and 
1.20 m high (Plate 1.3a). Little information 
on the burial and on the layout of the tomb was 
expected since clear evidence of looting was 
visible already on the surface. The excavation 
has put to light the masonry of a characteristic 
circular tower-like construction of c. 5 m 
diameter, three stone courses of which were 
preserved up to 40 cm high (locus 42011). 
No outer ring of white stones was identified, 
which confirmed the initial identification of 
the structure (in 2011) as a “simple circular 
tower-tomb”. Since walls with rectangular 
internal faced compartments had previously 
been found associated with circular tower-
tombs surrounded by an outer ring of white 
stones, this indicates that the walls could be 
associated with both types of tower-tombs 
(with or without an outer ring).

Southwest of the tower-tomb, there was a 
long and shallow mound of stones which 
followed a linear arrangement. This 
feature turned out to be a pair of walls with 
rectangular internal faced compartments 
(Plate 1.3d). Wall 42003 is 9.70 m long 
and 1.75 m wide and its northeastern end 
is at a distance of 4.50 m from the cairn. 
All its faces, including on the short sides, 
were carefully built with dry stones, some 
of which were very large (60 cm long). The 
wall is preserved up to a maximum of 40 cm 
in height and three to four courses of stones. 

Excavation at Madâ’in Sâlih 2014/2015



ATLAL 28 PART ONE 14 15

Wall 42007, which is separated from wall 
42003 by a 0.85 m gap, is 10.50 m long 
and its width varies from 1.40 to 1.70 m. It 
is less regular and more sinuous than wall 
42003, especially its southern facing. Six 
courses of stones are preserved, up to a 
height of 60 cm. In a later phase of reuse of 
the complex, a cairn (locus 42004) was built 
on top of the northeastern end of the wall. 
Important quantities of fallen stones were 
found along both walls, and it is therefore 
possible to estimate their original height 
to between 0.70 and 1 m. Interestingly, the 
stones which fell from the upper parts of the 
wall – and which were therefore found in the 
lower levels of the destruction and collapse 
layer – were exclusively white sandstone 
boulders. They were taken from the soft 
sandstone layers of the Jabal al-Khraymât 
massifs and they clearly contrast with the 
hard reddish/purple sandstone used to build 
the still preserved lower courses of the walls. 
Thus, two different kinds of stones were 
clearly used, a characteristic reminiscent of 
the tower-tombs such as 40000, described 
above, where white sandstone stones were 
used for the outer ring while hard reddish/
purple sandstone stones were used for 
the inner tower (Abu-Azizeh 2010). This 
shared characteristic is another argument 
in support of the hypothesis that both types 
of structures, the tower-tombs and the walls 
with rectangular internal compartments, 
belong to the same architectural tradition.

Both walls of complex F19 had three 
rectangular compartments built inside them, 

delimited by a stone facing (Plate 1.3). 
The size of the compartments inside each 
wall shows slight variations: the average 
dimensions of the compartments of wall 
42003 are c. 1.90 m in length and 0.60 m 
in width, while those of wall 42007 are 
significantly smaller, with an average length 
of 1.40 m and a 0.50 cm width. There is 
also a difference in the building technique 
since the compartments of wall 42007 are 
more irregular and their stone facing is less 
accurately laid than those of 42003.

Numerous pottery sherds characterized by a 
typical pink to dark red ware, with a fairly 
coarse temper and decorated with of a double 
line of incised dots, were collected, this time 
in secured stratified contexts.4 This confirmed 
the idea that this previously unknown 
material was specifically associated with the 
walls with internal compartments. Fragments 
of shell beads, mostly made of large conus 
shells, were also found in abundance in the 
destruction layers. They probably came 
originally from the filling of the compartment 
before having been discarded during lootings 
of the tombs (Studer and Tardy 2014; 
Studer 2015). Human bone fragments and 
splinters were found in the filling of several 
compartments, along with beads belonging 
to various species of shells, including typical 
conus shells. The most interesting discovery 
was made in the compartment numbered 
42022, where the very badly preserved 
bones of a forearm and a hand were found 

4	 	Abu-Azizeh	2014:	173–174,	fig.	20–21;	Durand	
and Gerber 2014a: 197.

in situ. These bones belonged to the body of 
an adult individual and they form the only 
human remains which were left over after the 
lootings of the cairn complex. Eighty-two 
small beads belonging to different sea shell 
species were also found in this locus. They 
were obviously part of a funerary ornament, 
most probably a bracelet.

Considering the plan of the structures and 
the finds, it is clear that the walls and their 
internal compartments had a funerary 
function. The cairn complex F19 can 
therefore be interpreted as a “funerary 
compound”, the organization and chronology 
of which were made clear through their 
excavation (Plate 3.4a). It is assumed that the 
tower-tomb 42002 was the initial and maybe 
the main funerary element of the complex 
and that wall 42003 was built a few meters 
from it during the same building phase. The 
chronological and functional relationship 
between both structures is suggested by the 
alignment of the wall with the tower-tomb. 
Also, it seems that the installation on a flat 
and elongated bedrock platform left just 
enough space to build the kind of structure 
the builders had in mind. This suggests some 
sort of overall planning and leads to the 
conclusion that the structures are probably 
contemporary. Differences in the building 
techniques between walls 42003 and 42007 
suggest however that the latter was built by a 
different group of workmen and/or in a later 
phase. The time interval between the two is 
impossible to determine but it certainly did 
not exceed a few generations since the layout 

of the two walls is relatively similar and point 
to a same funerary tradition.

Many questions regarding the organization 
and the formation process of this funerary 
complex remain unanswered. In particular, the 
reason why two different types of structures 
were associated in the same compound 
are unclear. A tentative interpretation can 
however be suggested: the ancestor may 
have received a special treatment and would 
have been buried in a tower-tomb, while the 
rectangular compartments in the walls may 
have been used to bury individuals who 
belonged to the same lineage. The reason 
why the majority of the walls contain three 
compartments is difficult to explain.

Despite these uncertainties, the 2014 
excavations allowed the identification of 
a hitherto unknown funerary tradition, 
with its own specific material culture and 
architectural layout. Interesting parallels 
were found in the cairn field of Rujūm Ṣaʿṣaʿ, 
near Taymâ’, were several tower-tombs 
were identified, along with structures which 
show striking similarities with the Madâ’in 
Sâlih walls with internal compartments.5 
The comparison between both sites is also 
valid for the material culture – pottery, 
shell beads.6 It becomes clear that we are 
dealing with a funerary tradition, which had 

5  al-Hajri et al. 2002: 24 and 48–51 for a description 
of Tell 2, see also plate 3.10B. See also al-Hajri et 
al.	 2005;	 al-Hajri	 2006	 (Arabic	 sections,	 as	well	
as the shorter English versions in each of these 
volumes);	 al-Taymani	 2006	 (in	Arabic).

6  al-Hajri 2006: pl.3.8A, pl.3.14A, pl.3.15.
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previously not been identified as such, which 
extended at least in a region stretching from 
Madâ’in Sâlih to Taymâ’, and possibly, more 
generally, in the northwest of the Arabian 
peninsula.

As for the date of this funerary tradition, 
our excavations provided the first evidence 
available so far. Indeed, three samples of 
human bones collected during the excavations 
were dated.7 The first two were collected 
close to surface, in the destruction layer of 
tower-tomb 42002. They were therefore in a 
disturbed context, which obviously resulted 
from the looting and later reuse of the tomb. 
They belong to two distinct adult individuals 
(the same talus bone) and provided 
respectively ages of 2115 ±30 and 2070 ±30 
BP (i.e. respectively 174–1 cal BC and 341–
49 cal BC at 2 sigma – 95.4% – confidence). 
This suggests that the original tomb has been 
looted and reused, maybe several times, in 
Antiquity, from the mid-third to the beginning 
of the first century cal BC.

The third sample comes from the human 
bones found in situ inside compartment 42022 
in wall 42007. It provided an age of 3615 
±30 BP (i.e. 2113–1892 cal BC at 2 sigma – 
95.4% – confidence), thus indicating that the 
original building phase of the cairn complex 
with its tower-tomb and associated walls 
with internal compartments, and its specific 
material culture, date back to the end of the 

7	 	 Radiocarbon	 dating	 on	 biological	 apatites	 (the	
mineral fraction of the bones) was done by 
A.	Zazzo	 (CNRS,	 Museum	 National	 d’Histoire	
Naturelle).

third millennium cal BC, i.e. to the end of 
the Early Bronze age (following the southern 
Levantine chrono-cultural terminology). 
Such a date is consistent with some elements 
of relative chronology available at Taymâ’ as 
concern the similar ceramic assemblage.8

A newly discovered Nabataean tomb, 
IGN 116.1

During excavations of tomb IGN 117 
between 2008 and 2011, Isabelle Sachet and 
N. Delhopital had proposed the hypothesis 
that another tomb might have been carved 
between IGN 116 and IGN 117, on the 
eastern slope of Jabal al-Ahmar. We had 
noted that this slope was densely occupied, 
apart from an area between these two tombs 
(Plate 1.4b). Furthermore, at the top of the 
sand dune that had formed in front of the cliff 
at this location, marks left by carving tools 
were observed in the rock. In order to verify 
this hypothesis, part of the sand that had 
accumulated in front of the carved section in 
the rock was removed at the end of the 2014 
season. Having quickly removed 20 cm of 
sand, the entrance to the funerary chamber 
of a tomb without a monumental facade was 
uncovered. In accordance with the numbering 
system used for tombs at Madâ’in Sâlih, this 
new monument was numbered IGN 116.1, 
correlating it with its nearest neighbour. 
Having been protected by the sand dune for 
a considerable time, it had not been subject 
to repeated looting, in contrast with the other 
tombs on the site. Its discovery has thus 

8  F. Tourtet, personal communication.

enabled us for the first time to analyse the 
exterior and interior of a Nabataean tomb in 
ancient Hegra in its original context.

To begin with, clearance of the tomb entrance 
uncovered a large quantity of sherds, a good 
number of which belonged to complete 
ceramic artefacts (Plate 1.4c). Their brief 
analysis by the mission’s ceramicists, C. 
Durand and Y. Gerber (see their report below), 
has revealed that this material is dated to the 
first century AD. Its location just in front of 
the entrance to the tomb indicates that it can 
be assumed it was deposited intentionally 
outside the funerary chamber, probably 
during ceremonies organised in honour of 
the deceased. Excavation has also revealed 
the method used to seal the entrance of this 
tomb, and it is evident that stones were not 
carved for the specific purpose of blocking 
the entrance. The sealing consists of stone 
blocks and slabs of various shapes and sizes 
(Plate 1.4d), probably randomly collected 
from the surrounding area, which were firmly 
sealed together with mortar in order to render 
the funerary chamber airtight.

Before the start of the excavation, the funerary 
chamber was filled with sand to a depth of 
between 30 cm and 1 m. The sides of the 
chamber measure 3.10 m in length and it is 
between 1.60 and 1.80 m high. The entrance 
measures 1.70 m in height and between 0.60 
and 0.90 m in width. No funerary structure 
was dug inside the chamber, either in the 
ground or in the walls. The elements that form 
the burial – individuals and wooden chests – 

were deposited directly on the ground. There 
is no doubt that IGN 116.1 is a collective 
burial as a great number of individuals were 
interred there, probably over a fairly long 
period. Indeed, two successive levels of 
burial were uncovered in the central part of 
the funerary chamber.

The first deposits consist of two wooden chests 
discovered on the ground, one located west, 
the other north, of the funerary chamber. The 
west chest measures between 1.90 and 2 m 
long and 60 cm wide; its maximum observed 
height is 25 cm, but in view of the size of the 
collapsed planks, it is quite likely that it was 
higher. This chest contained eight individuals, 
among which were four adults (including one 
man and, probably, one woman) and four 
immature individuals (one aged between 1 
and 4 years, another between 5 and 9 years, 
and two perinatals). They were all lying in 
a dorsal position, the position of the upper 
limbs varying between one individual and 
another, while the lower limbs were always 
extended. The orientation of the individuals 
is not homogeneous: the head of three of the 
adults faced north, while the head of three 
of the children faced south. The remains of 
shrouds made of leather or textile and some 
fragments of resin, probably used to insure a 
better preservation of the bodies, were found 
in the chest. The only jewellery discovered 
in the funerary chamber comes from this 
chest (Plate 1.5a). In view of the number 
and superposition of the skeletons, it was not 
possible to associate the pieces of jewellery 
specifically to one or other individual, except 
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for a finger-ring worn on the right hand of 
the first individual buried in the chest. The 
remainder of the pieces include the setting 
and stone of another finger-ring, and one or 
more necklaces represented by over twenty-
four glass and stone beads.

The second chest, located in the north of 
the chamber (see fig. 11), is between 1.80 
and 1.90 m long, 15–20 cm wide, and 0.5–1 
cm deep. The planks were joined together 
with wooden tongues and pegs. Because of 
disturbance and the fact that the study of the 
skeletons it contained is not yet complete, 
analysis of this chest is very difficult. At 
least eight individuals, including six adults 
and two immature individuals (one female 
adolescent and one child aged between 1 and 
4 years) were buried in it. These are primary 
burials, all oriented east-west, with the head 
facing west. It was possible to establish that 
some of them at least had been wrapped in a 
shroud.

It is likely that when the wooden chests were 
full, eleven individuals – ten adults (both men 
and women) and one child – were deposited 
in the central part of the funerary chamber, on 
two levels. These are also primary deposits. 
All of them, except for a child aged between 1 
and 4, were oriented east-west, with the head 
facing west. Some were lying on their front, 
others on their right side, but the majority 
were lying on their back. They were either 
carried and placed in a coffin, or laid on a 
wooden plank and wrapped in a shroud made 
of leather or textile.

Although study of the skeletons was not 
completed during the 2015 season, it was 
possible to establish that twenty-seven 
individuals were buried in this tomb. They 
comprise twenty adults, including at least two 
women and four men, and seven immature 
individuals (two perinatals, three aged 
between 1 and 4 years, one aged between 
5 and 9 years, and one female adolescent). 
Discrete characteristics observed during 
excavations, as well as a preliminary study, 
indicate that they were probably members of 
the same family.

The discovery and excavation of tomb 
IGN 116.1 (Plate 1.5b) have provided new 
information on Nabataean funerary practices 
and have confirmed earlier hypotheses 
based on limited data obtained during the 
excavation of looted tombs. Some facts have 
already been established: the intensive use 
of funerary chambers (three individuals per 
square metre in IGN 116.1 and more than 
five individuals per square metre in IGN 
117); there was no selection according to 
age or sex, even though there is a shortage of 
young children in IGN 116.1; age was not a 
condition in the selection of individuals who 
were permitted to be buried in this tomb but on 
the other hand, it is likely that a relationship 
with the founder of the tomb was mandatory, 
as can also be inferred from reading the legal 
texts carved on the tomb facades. They are 
all primary burials. Orientations vary and 
were probably dictated by the need to save 
space in the tomb. Positions also vary and 
include frontal positions in IGN 116.1. Some 

individuals were wrapped in a shroud made 
either of leather or textile, and resin was used 
to delay the decomposition of the bodies. 
Finally, excavation of this tomb has enabled 
us to observe that wooden chests and planks 
were used. They are, moreover, sufficiently 
preserved to provide information on their 
method of assemblage. The funerary objects 
discovered in IGN 116.1 are limited to some 
jewellery and ceramics, which allows us to 
provide an answer to the question posed after 
excavation and/or clearing of tombs IGN 117, 
88, and 97 at Hegra: is the relative scarcity 
of funerary objects (apart from textiles and 
leather) due to looting? It would appear that 
this is not the case in any significant way, 
as the selection of items discovered in IGN 
116.1 is fairly comparable to that found in 
other tombs.

Excavations in Area 35 (Gate G2) 
and Area 34 (military camp)
By F.  Villeneuve 
(University Paris 1) and Z.T. Fiema 
(University of Helsinki).

Introduction
This section of the 2015 Madâ’in Sâlih 
fieldwork report concerns the results of the 
excavations in Area 35, which began in 2011, 
and of excavations in Area 34 where the 
first season of the fieldwork was conducted 
in 2015. Undoubtedly, both areas provided 
significant information concerning the 
urbanistic history of Hegra. Moreover, it is 
apparent now that the results of excavations 
in both areas bear direct relevance to the 

military presence in Hegra, especially during 
the Roman period (from AD 106 until the 
3rd, possibly the 4th century). Due to the 
importance of the rampart of Hegra in the 
fieldwork in both areas, a short summary of 
the investigations conducted by F. Villeneuve 
since 2008 is included here. A detailed report 
on the rampart appeared in the 2014 Madâ’in 
Sâlih report (Villeneuve 2014b).

The Rampart – A Summary
The investigations of the extant city wall, 
traditionally referred to in Madâ’in Sâlih as 
the rampart, included a systematic ground 
and geophysical survey, the examination of 
aerial and satellite images, and the actual 
excavations. The rampart, 2937 m long, 
encloses the entire settlement in Hegra 
(52.5 ha). With the exceptions of Area 34 
(infra), Area 32 (the North-West “tell”) and 
less clearly Area 36, no structure within 
the enclosure was found to be abutting the 
rampart. The rampart is generally built 
of mudbrick, with the maximum height 
preserved of c. 1.5 m. The exceptions are Part 
4 (east) and some shorter sections in Parts 1, 
3 and 5, which have stone foundations and 
sometimes the first courses of the rampart 
itself stone-made. Parts 1 and 4 are also the 
narrowest – c. 1.00–1.50 m. In contrast, the 
average of the other, mudbrick-built, sections 
is 2.25 m, and the northern sections of the 
rampart (Parts 6 and 7), are considerably 
wider – c. 3.70–3.90 m. 

Altogether, thirty-eight towers were identified 
and recorded. Most appear as solid installations 
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(i.e. bastions). If their relatively even spacing 
(c. 35 m apart) is applied everywhere, this 
would imply the existence of 81 bastions or 
towers altogether. The bastions were added 
only after the completion of the curtain wall 
as they all abut the external face of the wall. 
Furthermore, almost all (except for bastions 
in Part 7) feature stone foundations, also 
in the sectors where the curtain wall lacks 
stone foundations. Finally, the excavations 
in Area 31 demonstrated that the foundations 
of bastion T21 were located stratigraphically 
higher than the curtain wall that it is abutting. 
The bastions are generally c. 4 m long (along 
the curtain) and 3.50 m wide, which makes 
them reasonably spacious archery platforms, 
although the reinforcement of the mudbrick 
rampart was their primary function. Four 
or five gates have been more or less firmly 
located in the rampart. One is the small gate 
in Area 34, in the south (see infra); another 
one is the major gate excavated in Area 35, 
in the south-east, Gate 2 (see infra). The only 
other one which is firmly located, in the north, 
Gate 3, excavated in 2009 and 2010 and in 
an extremely poor state of preservation, had 
stone foundations and two flanking towers, 
as Gate G2.

Except for the stone-built Part 1 (Area 34), 
where the excavations revealed substantial 
later reinforcement, there is no evidence for 
either an earlier predecessor of the rampart 
or for any significant later alterations to the 
rampart and the bastions. Thus the differential 
width relates to the variations in the process 
of construction of a very long mudbrick 

structure, and it does not reflect any temporal 
differences. Generally, all the available 
evidence, i.e. the ceramics from soundings, 
the stratigraphy along the rampart as well as 
the construction technique, implies that the 
rampart was built in the 1st century AD, thus 
during the Nabataean occupation of Hegra. 
The rampart of Hegra resembles roundish or 
oval-shaped urban fortifications common in 
the Middle East in the 2nd and 1st millennia 
BC. It may equally be reviewed within the 
tradition of large Hellenistic or Parthian 
mudbrick wall circuits with rectangular 
towers or solid bastions, such as at Dûmat al-
Jandal, Hatra or even the Hellenistic wall with 
stone towers at Dura Europos. Likewise, a 
general comparative example is provided by 
the stone city wall of Gerasa (modern Jerash), 
which features the basic width of c. 3 m and 
at least 101 relatively small towers. The 
dating of that wall is, however, still debated, 
ranging from the 1st century AD Flavian to 
the late 3rd/early 4th century. 

Area 35: Gate 2 – the South-Eastern 
gate in the rampart

The archaeology
During the general survey of the rampart, 
Area 35, located at the foot of the slopes 
of Hill A, was selected in 2010 for detailed 
examination and excavation because 
two observations pointed to the probable 
existence of a gate. First, the two towers 
located there and numbered T12 and T13 in 
our survey, instead of being c. 35 m from 
each other, are unusually close, 3.75 m from 

each other only. Second, unlike the bastions 
of the rampart, these towers do not project 
outwards, but towards the interior, and their 
measurements differ from the others: they are 
not roughly square (3.50 x 4 m) but roughly 
rectangular, 6–7 x 4 m (i.e. perpendicular to 
the curtain wall). All that suggested a gate. 
The location, was reasonably close to the 
camp in Area 34 (infra) and to Hills B and 
A and connected the city centre with the 
assumed south-north caravan route running 
east of the Residential Area.

Two weeks of fieldwork were devoted to Area 
35 at the end of the 2011 season, followed by 
four weeks in 2014 and five weeks and a half 
in 2015, which confirmed the hypothesis of 
a gateway (Plate 1.5c). The gate in Area 35 
is in much better state of preservation than 
the other parts of the rampart in general and 
than the other located or suspected gates. The 
preserved height reaches almost (foundations 
plus elevation) 2 m on the front walls (35001, 
35002) of Towers 12 and 13, as evidenced 
by Soundings “B” deep in 2011 and “H” 
deep in 20015. This relatively good state of 
preservation is partly due to the presence of 
stone masonry in addition to mudbrick (Plate 
1.5c), which is not the case in most other 
parts of the rampart, but is similar to Area 34 
(infra). 

During the 2011 and 2014 seasons, in 
addition to the Sounding “B” deep (at 
the southern corner of Tower 12), a quite 
extensive although incomplete excavation 
was conducted in the entire front of the gate. 

Tower 12 was completely excavated (inside), 
and the gateway between the two towers 
started to be excavated, albeit slowly due 
to the complexity of that area. On the other 
hand, both seasons produced no less than 
22 inscriptions or fragments of inscriptions, 
observed on the visible faces of stones reused 
in the masonry of the four walls of the gate 
which were entirely stone-made, i.e. the 
external front-walls of both towers and the 
walls flanking the gateway. Some of these 
texts, mostly Greek and Nabataean graffiti, 
were apparently written directly on the stones 
in their current location. Others, mainly Latin 
texts, were written on stones either originally 
used in another building or used during an 
earlier stage of the gate. These stones were 
finally reused in the gate masonry as it is 
presently. Finally, some short fragments were 
discovered on stones or broken stones fallen 
from the masonry. A very extensive part of 
the information – both archaeological and 
epigraphic – was presented in Villeneuve 
2014b, which suggested a five period 
chronology, dating between the 1st and the 
3rd centuries AD.

Phase A: a phase of mudbrick architecture 
with probably a limited use of stones, 
including curtain walls and probably a first 
gate, the elements of which were not located 
before the 2015 season. It would date to the 
Nabataean period (1st century AD).

Phase B: featuring a relatively monumental 
stone architecture for some walls (including 
at least 35001–35004, but not as they stand 
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today) and possibly some decoration would 
be Roman, shortly after the annexation, i.e. 
early 2nd century AD.

Phase C: following a destruction, the gate 
was rebuilt according to a roughly orthogonal 
layout, reusing stones taken either from the 
Phase B gate (including the Latin inscriptions, 
infra) or from other buildings in the vicinity. 
During Phase C, both towers were true 
towers, not full bastions. The phase would 
take place some time during the 2nd century, 
possibly c. AD 175–177 if one assumes a 
relationship between the chronology in Area 
35 and the textual evidence provided by the 
Latin inscription found in 2003 near Hill IGN 
132, which mentions the restoration of the 
rampart or of some other significant building 
(see al-Talhi and al-Daire 2005).

Phase D: following yet another probable 
destruction episode, the restoration includes 
repairs to the masonry, infilling Tower 12 thus 
converted into bastion, and the installation of 
a new, poor-quality, refurbished, arrangement 
of threshold and doorjambs for the gate. This 
phase should not be much later than Phase C, 
as evidenced by the absence of pottery later 
than the beginning of the 3rd century.

Phase E: the gateway goes out of use and is 
replaced by a vertically tilted threshold stone 
(without doors) and a small stone bench. 
That again happened not later than the early 
3rd century AD.

The 2015 season aimed at finishing the 

excavations on the southern side of the 
front-walls, in the gateway, and to excavate 
Tower 13. The clearance of the gate was 
completed and its general layout is very clear 
as far as the architecture of its main phases 
is concerned. The temporary protection of 
mudbricks, stone-masonries and inscriptions 
experimented since the 2011 season proved 
efficient, as well as the landscaping of 
the area and managing the accesses to the 
excavated areas, while the final preservation 
and restoration will be done during the 2016 
season.

The gate is clearly organized as a gateway, 
3.75 to 3.80 m wide, flanked by two roughly 
rectangular towers, which are more developed 
in depth than in width (T12 to the south-
west, 6.70 x 4.25 m, external dimensions 
measurements; T13 to the north-east, 7.15 
x 4.15 m). The gate is inserted within a 
rampart, c. 2.00–2.20 m thick, built entirely 
of mudbricks. Both towers are flush with the 
outer line of the rampart but they protrude 
towards the interior of the circuit. Such 
arrangement is not, by far, the most common 
for city-gates during the Roman period but 
is attested by a few parallel examples, as in 
Tell el-Hajj on the Middle Euphrates in the 
1st century AD (Stucky 1975: pl. III). As far 
as the building-materials are concerned, we 
considered until the end of the 2014 season 
that only the outer faces of the front-walls 
and gateway-walls (35001 to 35004) were 
built of stones (sandstone), at least up to a 
certain height, while the inner faces of the 
same walls and all the other walls were 

built of mudbricks. After the 2015 season, 
the picture became slightly different since it 
appeared that the preserved parts of Tower 
13 walls (35004, 35010, 35070), inner or 
outer faces, were made of a hazardous mix 
of mudbricks and stones (Plate 1.5c). This 
confirms, similarly to the large mudbrick 
repair in the stone front-wall of T12 (Plate 
1.5c), that there was at least one phase of 
emergency rebuilding of the gate, using both 
mudbricks and stones, the latter certainly 
reused from earlier masonries (see supra: 
Phase D).

In front of the gate, the 2015 fieldwork 
resulted in the complete clearance of the 
front-walls, reaching everywhere a consistent 
floor-level, locus 35044, at c. 782.25 m. This 
floor corresponds to the levels of the gateway 
threshold, locus 35007. Floor 35044 is the 
earliest floor associated with the masonry of 
the front-walls in its current aspect, and with 
the threshold and door-jambs of the gateway 
as they are represented in our documents of 
the 2015 season. However, floor 35044 is not 
the earliest one in absolute chronology terms 
(see fig. 20); horizontal strata 35085 to 35046, 
earlier than floor 35044, were cut when 
building the front-wall masonry. Moreover, 
Sounding “H” deep revealed (Plate 1.6a) 
complex remains of a ruined building in which 
mudbrick-built and stone-built elements 
alternate. The building is located beneath the 
stone-built face of front-wall 35002 and is 
projecting at least by 1.25 m outside (towards 
the south-east), if not by 2 m or more. These 
remains lay apparently just above the virgin 

soil, seemingly reached in a very limited 
area close to the south-east baulk. Since we 
consider that the stone masonry of the front-
wall 35002 is a reinforcement (Phases B and 
C, supra) of an original mudbrick rampart 
front-wall (Phase A) – what remains from 
that wall, on section J-J’ (fig. 20) is “platform 
35158” – loci 35201, 35049 and 35089, 
earlier than 35002, could be contemporary 
with locus 35158, thus could be elements of 
Phase A as well. What remains unclear, if this 
is the case, is the function of these remains, 
perhaps an early tower in front of the rampart 
or a part of an early gate dating back to the 
Nabatean phase. It is puzzling that, according 
to Sounding B deep (2011 season: fig. 18), 
the equivalent does not exist in front of 
Tower 12. Consequently, the early remains 
in front of Tower 13 could also be part of 
a building earlier than the rampart itself. A 
very wide excavation of the lower levels in 
front of Tower 13 – probably extending also 
in the gateway, lower levels, and possibly 
inside Tower 13, lower levels as well – will 
be undertaken in 2016 in order to clarify the 
function and date of the remains there.

The extensive dig in the gateway between the 
towers resulted in the complete clearance of 
the stone-built external faces of the tower-
walls flanking the gateway, which allowed 
to complete the collection of inscriptions, 
written graffiti and animal drawings present 
on these stones and made it clear that all 
the stones in these masonries are reused. It 
also resulted in reaching almost everywhere 
an even floor, locus 35077–35102, clearly 
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connected with the thresholds of the doors 
leading to both towers (thus earlier than 
the filling of Tower 12 and its conversion 
into a full bastion) and associated with floor 
35044 in front of the gate. However, while 
we expected to find the same floor near 
the threshold of the gateway, we actually 
discovered there an irregular pavement (Plate 
1.6b), made of two successive levels (loci 
35304 and 35305), which could result from 
the recovery of stones from the tower-walls 
of a phase (B?) earlier than the one which is 
currently visible.

The excavations in Tower 13 reached down to 
the level 781.95 m, connected to the threshold 
of the doorway between the gateway and that 
tower (782.02). The information obtained is 
relatively easy to interpret. First, one-third of 
the tower (its south-eastern part) is occupied 
by a mudbrick platform, locus 35158. This 
is what remains of the mudbrick rampart, of 
which the south-eastern face was replaced 
(Phase B) by a stone revetment, locus 35002. 
The picture is the same as in Tower 12, 
platform 35071 being what remains there 
from the mudbrick rampart modified in Phase 
B by stone revetment 35001. What still needs 
to be ascertained is whether these elements 
of wall(s), 35071 and 35158, are remains of 
a continuous rampart, without any gateway, 
or with an early gate. Solving that question, 
quite probably connected with the question 
on the nature of the remains discovered at the 
bottom of Sounding H deep (supra) will be a 
major challenge for the 2016 season, in order 
to decide if there was a gateway there already 

in the Nabataean period, i.e. contemporary 
with the proposed date of the rampart, or if 
the gateway resulted from the remodelling 
associated with the Roman period. Second, 
contrary to the evidence in Tower 12 (the 
door of which was blocked and the interior 
of which was filled with fragments of bricks 
– presumably in Phase D), the door of Tower 
13 was never blocked. Indeed, despite the 
presence of thin fills above the late floor 
35157, T13 was never filled and transformed 
into a bastion. Below floor 35157, the beaten 
earth floor 35162 is clearly connected with 
the threshold of the doorway from the tower 
towards the gateway. That floor is covered by 
numerous ash deposits full of broken pottery. 
That pottery, when restored and studied in 
detail, will provide chronological evidence for 
dating Phase C. This is an important element, 
since this is the only place in Area 35 where 
deposits of hearth-type or dump-type, with 
large pottery-sherds, were discoverd so far. 
The dump hypothesis is more likely than the 
hearth hypothesis because the pottery forms 
are apparently not complete. So far, since 
floor 35162 was excavated at the very end of 
the 2015 season, only a quick, preliminary 
reading was offered by ceramologist Dr. 
Caroline Durand, who dates this pottery to 
the 2nd or 3rd centuries AD.

The epigraphy (for the location of the 
inscriptions.

At the end of the 2015 season, the number 
of complete or fragmentary inscriptions 
or graffiti observed on stones in situ in the 

walls is 27: approximately (when the texts 
are extremely worn, the script is difficult to 
identify) 11 Nabataean, 11 Greek, and 5 Latin. 
Almost all the Greek documents and part of 
the Nabataean are graffiti, probably written 
on the walls at the very place where they are 
now, while some of the Nabataean ones were 
probably written on the stones before they 
were reused there. The Latin texts, generally 
longer, are mostly inscribed on stones reused 
in the masonry, although carefully placed in 
order that they might be read (doorjamb of 
Tower 13, bottom of north corner of Tower 
12). In addition, four Nabataean texts and one 
Latin were discovered on collapsed stones or 
stone fragments. Altogether, the excavation 
in Area 35 brought to light 32 inscriptions 
so far. We present here the most important of 
these inscriptions, expressing our gratitude to 
Thomas Bauzou for his help with the Latin 
texts, and to Laïla Nehme for her reading of 
the selected Nabatean ones.

Latin inscription 35004_I06 (Plate 1.6c) is on 
the north-west jamb of the doorway to Tower 
13. The stone is 25 cm high and 35 cm long. 
There are seven lines, plus a preliminary line 
of symbols: a palm, two laurel crowns, and an 
erased palm. The height of the letters varies 
between 1 and 2 cm. The script is irregular, 
especially in the last three lines. The first line 
is extremely worn, as is the right edge of all 
the lines. Suggested reading:

 [Hammo(ni) Leg(ionis)]

III Cyr(enaicae) feliciter!

su(b) cura Valeri(i) Mac... or Mag...

(centurio) IX (cohortis) pr(inceps) pr(ior) 
P(ublius) Iafidus (?) Faustus et

(centurio)VIII (cohortis) pil(us) pos(terior) 
C(aius) Repostus et

stationari(i) ad porta(m or s)

grat(i)as agimus qui [posuimus???]

Proposed translation:
‘[To Hammo, god of the] 3rd Legion 
Cyrenaica, praise! Under the responsibility 
of Valerius Ma...., we, Publius Iafidus 
Faustus, centurion princeps prior of the 9th 
cohort, and Caius Repostus, centurion pilus 
posterior of the 8th cohort, and the soldiers 
of the statio (= the military post) on duty at 
the gateway (s), we give thanks, we [who 
have built this?]’.

The presence of troops from legio III 
Cyrenaica, the legion in charge of the Roman 
province of Arabia, based in Bosra, was 
already known in Hegra (see infra, Area 34). 
Hammo (Jupiter Hammo) was the tutelary 
god of that legion. Apart from the confirmed 
presence of the III Cyrenaica, this document 
provides new information, among which is 
the important issue regarding the existence 
of a statio in Hegra, since the soldiers 
mentioned on line 6 are stationarii. The 
statio may probably be considered here as 
a military post controlling the area, smaller 
than a camp (castra) or fort (castellum), and 
with a specific, usually policing, function. 
Essentially, our text commemorates the 
happy end of an operation, which resulted 
in the construction of some kind of building. 
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This document is of crucial importance for 
the history of the gate since the writers are 
the guards / stationarii of a gate (porta) and 
two centurions (mentioned with the details 
of their ranking, princeps prior and pilus 
posterior) serving in two different cohorts, 
P. Iafidus Faustus and G. Repostus – while 
Valerius Ma... is certainly a senior officer. 
The apparent interpretation is that the porta 
refers to the present gate, G2, in Area 35, but 
obviously the one dated to an earlier phase 
than the extant one, since the reuse of the 
inscription demonstrates that the original 
building was either destroyed or demolished. 
As far as the chronology is concerned, the 
text as we read it does not provide any precise 
clue, except that it was written after AD 106, 
the date of the Roman annexation.

Latin inscriptions 35003_I02 and 35009_ 
I01 (Plate 1.6d) are written on two faces of a 
corner stone which was reused at the bottom 
of the north angle of Tower 12. Its position 
– 60 cm above the threshold level of T12 – 
indicates that it was reused. This cannot be 
the original location of a votive inscription. 
Perhaps Roman soldiers gathered together 
elements of an earlier, more decorated, 
building (the gate of Phase B, possibly) after 
a disaster. The stone is 25 cm high, 37 cm 
long in wall 35003, and 54 cm in wall 35009. 
The angle of the stone is decorated with a 
crude relief depicting an eagle holding the 
draped bust of a masculine figure (its face 
is very worn) on its outspread wings. On 
the left-hand side of the stone, inscription 
35003_I02 is contained within a shallow 

frame, 11 cm high x 25 cm. On the right-hand 
side, inscription 35009_I01 is also set within 
a shallow frame, 12 cm high and 22 cm long. 
On the same side, just beside this frame, is 
an empty frame of comparable size. As it is 
slightly deeper than its neighbour, it probably 
contained an inscription that was erased. 
Inscription 35003_I02 has five relatively 
regular lines, with letters measuring 1.5 cm 
high. Its suggested reading is the following:

HAMONOSTROFELIC
TANTOPROCLVS7PRI
VLP.BASSVS7TITEIVE
BENEEXIVIMVSGRA
TIASAGIMVS

which is interpreted as:
Ham(m)o(ni) nostro felici(iter) / T(itus) 
Anto(nius) Proclus (centurio) pri(mus pilus) 
(et) / Ulp(ius) Bassus (centurio) tit(ularius???) 
eius / bene exivimus, gra/tias agimus

Translation:
‘To our god Hammon, praise. Titus Antonius 
Proclus, first centurion of the Legion, and 
Ulpius Bassus, centurion, his assistant (? 
secretary?): we made good our escape and 
we give thanks’.

This document is riddled with difficulties 
and includes some surprises. For example, 
the shortened formula HAMO for the god 
Jupiter Hammon (Hammoni in the correct 
dative form) is unusual and can probably 
be explained by a lack of space. The end 
of line 3, TITEIVE, is far from clear. The 

word titularius is not classical Latin, but it 
is possible that the word titulus, meaning 
‘inscription’, generated the noun titularius, a 
writer of inscriptions and official documents 
or scribe: however, this does not fit at all with 
the functions of a centurion. Perhaps centurio 
titularius is someone who is temporarily 
commissioned with rank of centurion, 
depending on particular task/assignment, 
but this remains speculation. Bene exivimus 
is also not common: it could be understood 
as ‘we escaped’ (from a great danger, in a 
battle, for example) or ‘we reached the end 
of the road’ (after the long journey to Hegra, 
for example), or ‘we reached the succesful 
end of our tour of duty’. Whatever the case, 
the text is clearly a Roman military votive 
inscription, dedicated to Jupiter Hammon. 
The draped figure on the wings of the eagle 
on the corner is undoubtedly Hammon 
himself, since the main characteristic of this 
god is his horns, which can be traced out 
on top of the angle relief. The name Ulpius 
has Trajanic (or post-Trajanic) connotations, 
while Bassus is frequent too, noticeably in 
the early third century. 

Inscription 35009_I01 is composed of two 
lines only. The letters are tall, 4.5–5 cm. They 
are carefully carved but the end of the second 
line is irregular. The text poses particular 
problems as everything in it is abbreviated. 
Also, not only does it use shortened formulas 
but it shows also ligatures, such as small 
letters inscribed within large ones and 
smaller letters inside the small ones, etc. In 
addition, the end of line 1 seems to have been 

crudely rewritten at a later period. As far as 
the original text is concerned, we propose the 
following reading:

I.O.M.HL.N.I (?)
Coi.Ca.Op.7.LeG.iiiCyR
In line 1, the three letters HLN are joined 
together. The last three letters of line 2 are 
joined into one monogram.

The following interpretation is tentative:

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) H(ammoni) L(...) 
N (...) I (...)

Co(hortis) (primae) Ca(...) op(tio) 
(centurionis?) Leg(ionis) (tertiae) 
C y r ( e n a i c a e ) .

Translation:
‘To Jupiter the Best the Highest Hammo ... 
(abbreviated name of the writer?), warrant 
officer of the centurion of the First cohort of 
the Ca... in the 3rd Cyrenaic Legion’.

Several problems encountered in the second 
half of line 1 and the first half of line 2 
prevent us from considering this translation 
as secure. Also, it is possible that the text 
continued towards the right, inside the 
probably erased second frame, although 
writing one inscription within two frames is 
more than unusual. The text is clearly votive, 
a dedication to Jupiter Optimus Maximus 
Hammon (since Hammo is present on the 
other face of the stone, it is a better option 
than than Heliopolitanus, the well-known 
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Jupiter of Baalbek – commonly abbreviated 
as IOMH), in some way complementing the 
previous inscription. But the end of line 1 is 
obscure: the author’s name should be there 
(since it is not in line 2), but it is extremely 
strange that a name (actually forename, 
lineage name, and family name), in a Latin 
military inscription, is abbreviated by only 
three letters. The second line confirms the 
fact that both texts, 35003_I02 and 35009_
I01, relate to the history and career of officers 
and non-commissioned officers of legio III 
Cyrenaica. The abbreviation at the beginning 
of line 2 certainly means cohors prima, the 
First cohort. ‘Ca...’ is difficult to interpret. 
The idea of a civic or ethnic name (such as 
Canathenorum – the people of Canatha in 
Southern Syria) of the unit is unlikely in the 
context of a legion. Op means optio, a non-
commissioned officer rank in the Roman 
army. Then follows the symbol for centurio 
in the Latin inscriptions, and, quite clearly 
though abbreviated and ligatured, the name 
of the III Cyrenaica. It is not possible to 
ascertain whether one person only is meant 
(the optio of the centurio of the legionary 
cohort), or two (an optio in the cohort, a 
centurio in the legion), or even several 
(optiones cohortis – which would explain the 
possible absence of name). 

Although many issues remain unsolved, the 
three Latin inscriptions presented here confirm 
that legio III Cyrenaica was significantly 
present in Hegra after the Roman annexation, 
and demonstrate that there was, at Gate 2, a 
first Roman phase (Phase B) earlier than the 

stone architecture currently visible, which 
belongs to phase C.

The 2015 season brought to light an additional 
and surprising Latin fragmentary text (Plate 
1.6e), 35098_I01 written on an apparently 
thin sandstone plate, 2.5 cm thick – but the 
fragment is much worn on its side and back 
faces –, 7 km long and 4 cm high. It bears 
two lines in a relatively cursive script. The 
right limit of the inscription may be preserved 
while on the left it is certainly broken.We 
propose the following reading:

[...]TONIS A[.] / [...]NAMS

The meaning is unknown and the reading of 
the letters S and M is particularly doubtful. 
The use of Latin is an additionnal evidence 
for the presence of the Roman army.

In this contribution, one short Greek text 
only will be presented among an abundant 
series of Greek graffiti: 35002_I01 (Plate 
1.6f). It is written on a stone (length 66 cm, 
height 22 cm) on the exterior side of wall 
35002 near the south angle of T13. A striking 
fact is that the stone is of the same type and 
measurements (especially the height) as the 
stone bearing the Latin inscriptions 35003_
I02 and 35009_I01 as well as the eagle-and-
god angle relief: the two shallow frames also 
have the same dimensions. This particular 
stone, therefore, before it was moved (first) 
and inscribed (later) in Greek, was located 
somewhere near stones 35003_I02 and 
35009_I01 in another earlier building (or, 
possibly, in an early phase – Phase B? – of 

the gateway). The frames are bare (Latin 
inscriptions possibly erased) and the crude 
Greek graffito, in two lines of large irregular 
letters (3–9 cm high) does not respect the 
edges of the frames but runs across them. The 
reading is straightforward:

MNHCQH
CACETOC BARIC
 ‘Remember Chasetos Baris!’

Chasetos is a Graecised form of a Semitic 
name commonly found in Greek inscriptions 
of the Hawran, for example, but is also 
known in Dura-Europos and in Latin papyri. 
The Greek form derives from Semitic QWŠT, 
“archer” (J.-B. Yon, pers. com., September 
2015). Baris is almost certainly a Graecised 
form of the Latin name Varius. The association 
of Semitic and Latin names for soldiers of the 
Roman army in Hegra is documented by other 
Greek graffiti in Area 35 (Maximos Zedilos 
for example: inscription 35004_I02). Either 
this soldier had two names, which would not 
be surprising, or Baris was his father’s name.

Finally, the Nabatean texts, numerous but 
short and difficult to read (many of them are 
very thinly incised) will be illustrated here by 
two examples. 

First is a typical graffito written on a stone in 
situ place in a wall, 35003_I10 (Plate 1.7d). 
It is to be read as follows:

šlm hnʾt br ʿnmw
May Hāniʾat son of Ġānimū be safe and 

sound!

The present location of the text is at the eastern 
corner of Tower 12, a prominent position 
where many inscriptions are located. It is a 
few centimeters only above the floor-level 
and it was therefore certainly never read, nor 
written, there. Like many written documents 
discovered in Area 35, it was written on an 
ashlar which belonged originally to another 
building (or to an earlier stage of the gate) 
and the stone was reused there (in Phase C 
probably). 

Another, longer, Nabataean text (35018_I01, 
Plate 1.7b) was discovered on the smoothed 
face of a sandstone slab fallen in a late 
destruction layer close to wall 35003. The 
stone is 56 cm long, 22 cm wide, and 18 cm 
thick. The lines are written perpendicularly 
to the length: as the stone (most probably 
used in wall 35003) was a stretcher (i.e. laid 
with the long side outermost), the Nabataean 
text cannot be a graffito written on the wall 
where the stone was used horizontally. The 
text is therefore a terminus post quem for the 
erection of the stone facing of wall 35003 as 
it currently stands. The inscription is written 
on a small part of the available surface, the 
remaining two thirds of the block having 
suffered from erosion. The text is carefully 
carved. There are three lines of text. Some 
characters incised in the upper part do not 
form lines of text and are probably not part 
of the main inscription.

šlm šʿyw
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br ʾbgr
bṭb lʿl[m]
May Šaʿiyū
son of ʾAbgar
be safe in well-being forever.

There is some doubt concerning the presence 
(or not) of a letter between the ʿ and the y 
of šʿyw. The examination of several photos, 
however, allows us to conclude that the oblique 
mark that follows the ʿ is not necessarily part 
of the text. The same is true for the oblique 
mark that begins from the final w. This text 
is a simple document expressing a wish. The 
names of the author and his father are attested 
but rare in Nabataean onomastics.

Generally, the three seasons 2011, 2014 and 
2015 in Area 35 resulted in the complete 
clearance of one of the most significant 
buildings of Hegra. The recovered data 
are very abundant, both archaeological 
and epigraphic. The relative and absolute 
chronology, however, remain doubtful 
and complex in many aspects. Solving the 
remaining questions makes it necessary to 
extend the already excavated area in order 
to reach the earlier levels on larger surfaces, 
and to study thoroughly the assemblage of 
pottery discovered on floor 35162 in Tower 
13 as well as the coins provided by the 
excavation of the whole area. 

Area 34 – The military camp
Introduction – location and surface finds

Area 34 is located directly to the west of 

Hill B – one of the two major southern 
landmarks in the topography of the Madâ’in 
Sâlih settlement (Plate 1.7d). As opposed 
to Hill A, located further east, Hill B was 
incorporated in the circuit of Hegra’s rampart 
(Plate 1.8a). Its top once held a stone-built 
citadel, probably earlier in date than the 
rampart. Although some rough lines of walls 
are still discernible, the plan of the structure 
is currently incomprehensible, largely due to 
the fact that the site served as a quarry in the 
20th century. However, it is certain that the 
citadel, whichever form it had in antiquity, 
must have remained in a close physical and 
functional relationship with the structures in 
Area 34 described below. 

The western side of Hill B steeply slopes 
westwards forming a stony plateau (c. 180 
east-west x c. 90 north-south) which turns 
then into a long spur or flat ridge continuing 
north-westwards. The surface of the plateau 
is at least 10 m below the summit of Hill B 
and it remains c. 10 m higher in elevation 
than the surrounding area. The rampart (locus 
34004 in Area 34) runs on the southern edge 
of the plateau, and what remains of it here 
– the foundations and the lowermost courses 
– is entirely stone-built. The investigations 
of F. Villeneuve noted that the surface of 
the entire area was strewn with shallow 
but wide clay deposits indicating that the 
stone foundations of structures there would 
have some parts of the superstructure made 
of mudbrick. The imagery provided by 
the kite-flown camera over the plateau in 
2013 confirmed the observations from the 

ground survey and revealed traces of stone 
foundations/walls covering a large area 
and arranged in long, often parallel, and 
subdivided rows (Plate 1.8b). Generally, this 
architectural complex appears as a rough 
rectangle based on the rampart and consisting 
of series of rooms surrounding a central 
courtyard on all sides. In the north-central part 
of the complex, which is the highest on the 
plateau, there are two column drums of white 
sandstone (0.60 m in diameter) apparently in 
situ, and c. 3.40 m from each other. Another 
drum and a worn pilaster-capital (or base?) 
lay nearby. The architectural complex 
stretches east-west for c. 130 m over 70 m 
north-south from the rampart (i.e. the built-
up area is less than 1 hectare in size). It is 
the only place in Hegra where the rampart is 
in a direct contact with the structures which 
it encloses. In the western part, rampart 
34004 has a small gate seemingly flanked by 
two towers. The bastions abut the rampart 
in Area 34 as elsewhere, but these in the 
eastern part of the rampart appear oddly 
spaced (infra). The northern part of Area 34 
is currently difficult to interpret due to the 
fact that the plateau gradually slopes down 
to the level of the settlement and thus the 
erosion and the colluvial collapse must have 
been considerable there during the rainfall 
seasons. At any rate, there might have been 
a gate or at least a sloping entryway located 
in the north-east part of the plateau, close to 
Hill B. Also there, a probable rock-cut cistern 
is located. To the north-west of the complex, 
there is a small structure, which appears 
functionally related to the complex, perhaps 

as a food preparation area, judging from a 
number of fragments of basalt milling stones.

The surface clearance (e.g., loci 34013, 
34051, 34064) provided large quantities of 
ceramics, with the 2nd-3rd century AD dated 
sherds being in overwhelming majority (see 
C. Durand and Y. Gerber’s report below). 
However, Late Hellenistic and 1st century AD 
sherds were also present, in addition to some 
4th century sherds. Imported material was 
also noted, including, for example, Kapitän 
II amphoras. Altogether 22 coins were found 
on the surface: three Roman (one Severan, 
one Constantinian, and one unidentified), five 
Nabataean (predominantly of early Aretas IV 
date), nine of the so-called “Athena/owl” type, 
presumably local and dated to the 2nd and 1st 
centuries BC, and five remain unidentifiable. 
The surface also yielded impressive bronze 
finds, including, a female statuette, nails, and 
numerous fragments which may potentially 
have belonged to the specialized equipment, 
e.g., horse harness. Notably, an oversized 
finger of a statue also found on the surface 
(Plate 1.7c) is well parallelled by numerous 
such finds from Roman military camps on 
the Rhine/Danube frontier (e.g., at castellum 
at Theilenhofen on the Raetian limes) where 
imperial statuary is usually preserved only in 
the form of cut-off fingers, as unusable for 
remelting. 

Initial observations and assumptions
The surface survey, the clearance and the 
aerial imagery indicated the standardization 
of occupied space and the probable traces of 
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overall planning of the complex. Admittedly, 
the proposition that the rectangular layout of 
rooms around the central courtyard could be 
interpreted as, for example, a caravanserai 
(e.g., similar to that in Palmyra), was duly 
entertained but then rejected for several 
reasons. At first, the complex is located 
within the perimeter of the city walls and 
is undoubtedly heavily fortified (infra). 
Secondly, if within the city walls, a much 
better location for a travellers’ inn would 
have been near the main gate (G2), in the 
south-eastern part of the circuit. Finally, the 
architectural complex occupies the strategic 
location which offers good visibility of 
not only the landscape south of Hegra but 
also towards the wadi on the south-eastern 
side of the town, which in antiquity was 
a major north-south route. The top of Hill 
B, i.e. the location of the ancient citadel, 
provides an excellent vantage observation 
point, particularly suitable in monitoring the 
north, i.e. the town of Hegra. Thus, if the 
architectural complex in Area 34 may find 
a better interpretion as a military camp, it is 
indeed perfectly located for an occupation 
army to oversee the activities in a conquered 
city as well as to defend it from an external 
foe.

Undoubtedly, the political and economic 
significance of Hegra deemed it necessary 
that the town possessed a military garrison 
already in the Nabataean times. Although no 
examples of Nabataean military camps are 
generally known, thus no parallels can be 
easily offered, the area of the so-called north-

west tell (Area 32), excavated in 2008 and 
2009 (Villeneuve 2010: 184–192; Villeneuve 
2014a: 128–129, 132–136) might have been 
the probable location of a Nabataean garrison. 
The tell was covered by orthogonal mudbrick 
walls abutting the rampart and built on top 
of a large artificial platform in the middle 
of a flat, not built-over area. A fragment 
identified as a segment of lorica squamata 
(scale armour) was found in that area. On the 
other hand, in light of the fact that Hegra and 
the north-west Hijâz were incorporated into 
the Roman Province of Arabia, following 
the annexation of the Nabataean Kingdom 
in AD 106, the Roman military presence is 
also to be expected. In addition to the clearly 
advantageous topographical location of Area 
34, most suitable to the tactical military 
requirements as stated above, the epigraphic 
material discovered since the 20th century 
clearly implies the presence of a Roman 
garrison at Hegra. For example, in addition to 
a Greek inscription discovered in a well and 
which mentions a zôgraphos, a painter of legio 
III Cyrenaica, Greek graffiti left by soldiers 
of ala Getulorum and ala dromedariorum 
(cavalry and camel-riders auxiliary units of 
the Roman army) are located on the rocks 
east of the settlement as well as other graffiti 
found c. 7 km south of Hegra, along the road 
which led to al-‘Ulā, in the place called Qubūr 
and Maq‘ad al-Jundī (for all these, with 
references, see Nehmé 2009: 46–47). Finally, 
the monumental Latin inscription, found 
during the 2003 Saudi excavations, mentions 
the restoration (restitutio) of a monument, 
probably the city wall or rampart ([vall]

um), with the assistance of two centurions 
of the III Cyrenaica. The work was done at 
the expense of civitas Hegraeorum and was 
supervised by a primus civitatis who bore 
a well-known Nabataean name (al-Talhi 
and al-Daire 2005). Other Roman military 
inscriptions, found in Gate G2, are discussed 
above. It is thus apparent that the Roman 
military presence was not ephemeral and that 
the Roman soldiers in Hegra should have 
been stationed in some kind of military camp 
or cantonment. So far, Area 34 appears as the 
best candidate for such.

Trench A – Room I
The first season of excavations in Area 34 
was primarily intended to clarify the nature 
and dating of the stone rampart as well as 
to shed further light on the overall function 
of the architectural complex. Accordingly, 
the excavated trench (A) was located at 
the junction between the sloping bedrock 
of Hill B, the rampart, and the southern 
extremity of the best preserved, eastern, wing 
of rooms. The total size of the trench, covering 
the interior of Room I, was 7.60 east-west x 
6.65 m north-south. Due to the unexpected 
complexity of the rampart’s construction, the 
excavations were then extended to cover a 
larger area alongside the rampart, measuring 
c. 12.5 x 5 m. Additionally, the topmost 
layers were removed from the interior of 
Room II, adjacent to Room I.

Admittedly, any detailed presentation of 
the phasing in Trench A is not proposed at 
this point of time, pending the completion 

of the ceramic, archaeozoological and 
archaeobotanical analyses. Also, the proper 
understanding of the occupational history of 
Room I will much benefit from a comparative 
study of other rooms in the complex. Thus, at 
this point of time, a summary of stratigraphic 
analysis of deposits inside that room should 
suffice. Room I is delineated by rampart 
34004, wall 34100 and the slope of Hill B. 
Its northern border could not be established. 
Due to the steeply sloping (close to 20° 
from the horizontal) of bedrock in this part 
of Area 34, the deposition in the trench was 
somewhat mixed, representing both human 
levelling and natural deposition (Plate 1.8c). 
Thus in the spatial and temporal terms, the 
late occupation was detected all around the 
room while the early one was attested only 
in the western part of the trench. The space 
experienced several major colluvial collapses 
and flooding which fused the strata together, 
often not permitting closer inspection. 

The lowermost stratum – 34133 – is firmly 
dated by the ceramic material to the 1st 
century AD and it probably can be associated 
with the construction of the stone rampart 
(34004) (see C. Durand and Y. Gerber’s 
report below). A double burial (male and 
female), located close to the rampart, may 
have preceded the construction of the latter 
(Plate 1.9a). If co-terminous or later in date, 
it would have been within the town space; a 
rather unusual and unexpected proposition. 
The following stratum, a terrace-like locus 
34124, was presumably intentionally 
deposited in order to significantly level 
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the sloping surface inside the room, when 
rampart 34004 was already in place. The 
following stratum, a terrace-like locus 
34124, was presumably intentionally 
deposited in order to significantly level 
the sloping surface inside the room, when 
rampart 34004 was already in place. Locus 
34124 contains a mixture of ceramics from 
the late 1st century BC, and 1st century 
AD, with the closing date at the end of 
that century. Wall 34100 was constructed 
on the surface of locus 34124. Since this 
wall divides Room I from Room II, it is 
reasonable to assume that the eastern wing 
of rooms thus the entire camp must have 
come into the existence then. Walls 34120 
and 34125 were constructed inside Room I 
on top of locus 34124. These two are perhaps 
better understood as activity benches (food 
processing and preparation) rather than 
real walls. Locus 34117 is the next major 
occupational deposit, with ceramics dating 
from the late 1st into the 2nd century, and 
quantities of bones. It probably originated 
as a beaten earth floor throughout the space 
of Room I, and the intensive occupation 
contributed to its depth (max 0.25 m). The 
surface of this locus, however, features 
certain traces of the transformation of the 
interior into a dumping ground, being thus a 
cessation of active occupational use. Notable 
there were clusters of ceramics boken in situ 
as well as a small basalt catillus (the upper 
stone of a Pompeian flour-grinding mill) 
found abandoned on the top of the locus 
(Plate 1.8c). 

Dumping of disused material continues 
throughout locus 34116 (ceramic contents 
dated to Late Hellenistic through 2nd century 
AD) directly above 34117. The surface of 
this locus features a rough stone enclosure 
(locus 34113) which contained an extensive 
ash deposit 34114 (with late 1st–early 2nd 
century AD sherds), probably a disposal 
place rather than an actual fireplace. Locus 
34114 contained large charcoal pieces and 
quantities of chaff remains (wheat and barley) 
as well as some twigs and food remains (date 
palm stones and cereal grains). This charred 
assemblage appears like a mix of household 
deposits where the cereal by-products 
(obtained after threshing and/or winnowing 
processes) are used as fuel.

The following two strata – locus 34111 
below and locus 34107 above it – represent 
limited occupation datable by ceramics to 
the late 1st–3rd century AD (including an 
unguentarium from Petra) as well as a bronze 
stylus. It is difficult to properly interpret these 
strata as these were substantially affected 
by flooding and the colluvial collapse as 
well as the disintegration of the mudbrick 
superstructure of the surrounding walls. It 
needs to be remembered that there seems to 
have been no wall of barrier on the eastern 
side of Room I, which would have separated 
it from the steep eastern slope of Hill B, 
preventing colluvial collapses. The space 
of Room I was probably waterlogged for 
some time, a situation which facilitated the 
fusion of the deposits. It is probable that loci 
34111 and 34107 represent the latest human 

occupation in Room I. The uppermost strata 
– 34103 and 34102 – are definitely formed by 
wind-blown and water-borne material and, 
while these contain ceramics (dated from late 
1st to the early 3rd century AD), these loci 
were definitely not occupational. 

In summary, it is reasonable to assume that 
the area of Trench A saw some sort of limited 
occupation (in addition to the double grave?) 
in the 1st century AD, i.e. before, during and 
probably soon after the construction of rampart 
34004 during the Nabataean period. Once 
Room I was constructed here, seemingly as 
the part of the large architectural complex, it 
probably served as a backside space between 
the rampart and the eastern wing of rooms 
(Rooms I–X). Conspicious is the complete 
lack of any indication that Room I was 
roofed, as well as no remains of any structural 
limit on the eastern side. Presumably, during 
the early history of the complex (early 2nd 
century AD), this open space was used for 
milling, food processing and cooking. Later 
(2nd–early 3rd century), the interior of Room 
I became a convenient place of disposal of 
debris from adjacent rooms. That activity is 
evidenced by sherds broken in situ, quantities 
of food residues and by-products, and 
bones (mainly sheep and goat, also camel) 
and, finally, the spatially restricted ash and 
charcoal deposits. Apparently, the dumping 
was interspersed by an episode (or episodes) 
of substantial flooding. The 4th century 
pottery was rare in Trench A indicating that 
this place in the architectural complex was 
probably abandoned earlier than the others. 

The rampart and the fortification
The stone rampart 34004 was built directly 
upon the bedrock but due to the considerable 
degree of sloping, thin layers of soil, 
unfortunately without datable material, 
were utilized in places to level out the 
foundation courses. The maximum width of 
the rampart in Trench A is 0.85–0.90 m and 
the preserved height is c. 0.75 m, including 
the two lowermost courses of foundations, 
which sligthly protrude from the rampart’s 
northern face. What initially appeared to 
be two bastions, built against the southern 
(outer) face of the rampart and unusually 
closely spaced, turned out to be either much 
modified remains of such or, more likely, 
the components of a large-scale combined 
mudbrick-stone reinforcing of the initial 
rampart (Plate 1.14). Once this reinforcing 
was completed, reaching a form of a major 
fortification system, its total width was at least 
2.75 m and possibly more. Specifically, in 
the distance of almost 2 m from the southern 
(outer) face of rampart 34004, a parallel 
composite wall (locus 34106) was built, with 
its southern face featuring good quality stone 
revetment and the backside made of courses 
of mudbricks (e.g., loci 34104, 34118). The 
stone revetment of this wall is 2.10 m high 
and features six courses (+ foundation course) 
going down all the way to the bedrock. The 
masonry is of quality undeniably superior to 
that of rampart 34004, featuring relatively 
well-dressed ashlar blocks (on average c. 
30 x 15 x 20 cm). The space – locus 34134, 
c. 1 m wide – between this front wall (34106) 
and rampart 34004 formed thus a casemate 
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which was subdivided by perpendicular 
cross-walls made of mudbrick (locus 34136) 
or stone (locus 34105). It is not improbable 
that these cross-walls might originally have 
formed parts of the elusive bastions. The 
casemate space was filled out with stones 
on the bottom, sand, and clay. The datable 
material, while having some 1st century AD 
sherds (including Dressel 2–4 amphora), was 
overwhelmingly of the 2nd century, but also 
extending into the 3rd. 

Still further south, series of perpendicular 
cross-walls made of stone (locus 34142) and 
mudbrick (loci 34127, 34141) or composite 
(locus 34130) abutted the outer face of the 
wall 34106, specifically its stone revetment 
(fig. 41). In the distance of c. 2.20 m south of 
that wall, a curious, massive deposition (locus 
34128) of flat whitish sandstone fragments 
was encountered. This deposition, c. 2.70 m 
long (east-west) and at least c. 2.20 m wide 
(north-south) is clearly intentionally layered 
and it seems to have been sloping upwards 
towards the front wall (341046), as if creating 
a glacis. It is possible that the external cross-
walls mentioned above formed a structural 
base and support for the glacis. 

Finally, in the western part of the excavated 
area, a massive, well-built pair of parallel 
stone walls or foundations (loci 34137 and 
34139) is located. These walls abut wall 
34143 which is parallel to and probably 
abutting (or joining; unclear connection) 
rampart 34004. Walls 34137 and 34139, 
at least 4.30 m long, project southwards, 

far beyond the limits of the composite 
fortification described above. These could 
have formed a side of either a large bastion 
or a tower, possibly flanking a large gateway 
directly west of wall 34139. It is also notable 
that stone rampart 34004 is not visible there 
at all and the line of the circuit further west 
seems to follow the line of wall 34143 rather 
than that of rampart 34004. Unfortunately, 
this area is exceedingly damaged by the 
natural drainage and thus the pattern of 
architectural arrangement here is beyond 
recognition. What needs to be stressed, 
however, is the marked difference between 
the construction of rampart 34004 (relatively 
flattish, thin stones; emphasis on rows rather 
than coursing) and the construction of other 
stone walls in the excavated area, i.e. walls 
34106, 34135, 34137. All these appear to 
feature bigger and better dressed ashlars laid 
out in regular courses.

The eastern wing of rooms
Although only the intensive surface clearance 
was conducted in the eastern sector of Area 
34, some preliminary observations on the 
structures there are warranted. Specifically, 
of particular interest is the wing of rooms 
(Rooms I–X) oriented north-south, featuring 
two parallel rows abutting each other, and 
divided into units which are two-room deep 
(Plate 1.9c). Such arrangement resembles 
contubernia in Roman military forts, 
specifically of Davison Type B, – rectangular 
front arma and equally rectangular rear 
papilio of roughly the same dimensions 
– which often characterize the auxiliary 

forts (Davison 1979: 4–5, 267 fig. A). The 
rooms at Hegra are 3.6 m wide and 5 m 
deep, and if applying pes Monetalis being 
0.296 m (see Walthew 1981, and Millett 
1982, for discussion), these measure 12 x 
17 p.M., thus relatively larger than rooms in 
auxiliary contubernia and close to legionary 
papiliones (12 x 15 p.M.). For comparison, 
the contubernia in the fort of Humayma, in 
southern Jordan, the closest, chronologically, 
parallel to Hegra, as dated to the 2nd century, 
feature arma which are somewhat smaller 
(c. 3.4–3.6 m x 3.8–4.6 m) than papiliones, 
which are c. 3.6–3.9 m x 4.6–4.8 m (J.P. 
Oleson 2015, personal communication). 

However, considering the known presence 
of the auxiliary cavalry units in Hegra and 
the possibility that the detachments of the 
III Cyrenaica might also include legionary 
cavalry, it is tempting to interpret the eastern 
wing barracks as what has been termed by 
C.S. Sommer as “Stallbaracken” (stable-
barracks), i.e. the structures where cavalry 
mounts were accommodated in the same 
buildings as their riders (Sommer 1995). This 
means horses in the front rooms or cubicles 
equipped with soakaway pits, and troopers in 
the back rooms with hearths, all rooms being 
rectangular and roughly of the same size, as 
in Hegra. Such barracks were found in the 
fort at Dormagen (ancient Durnomagus) on 
the limes of Germania Superior, built in AD 
80–90 and reconstructed in stone by mid-
2nd century when Ala Noricorum arrived 
there (Müller 1979). Other examples include 
cavalry forts in Wallsend (Hadrianic timber 

phase and reconstructed in stone after AD 
160) and South Shields (timber phase after 
160 and stone phase towards the end of the 
2nd century) in Roman Britain (Hodgson 
and Bidwell 2004: 123–127). The rooms at 
Dormagen were c. 3–3.5 m x 3.5–4 m and 
the excavator assumed the presence of 2–3 
horses (Müller 1979: 48). With the space 
between the mid-points of each horse trough 
being c. 1 m one might expect three horses in 
the front cubicles at Hegra, similarly to the 
situation in the forts at Qasr Bshir and Umm 
al-Jimâl, although both are of Late Roman 
date (Parker 1987: 475–476; Kennedy 2004: 
86–91; 148–149). This attractive hypothesis 
is highly speculative yet may perhaps be 
reinforced by the presence of what appears 
to be two troughs or mangers on the surface 
west of Room III. As the length of the 
eastern barracks in Hegra cannot be safely 
estimated without excavations, yet assuming 
the possibility of the “Stallbarracken” 
hypothesis, the wing would accommodate 
probably half a turma. 

Preliminary interpretation
The combined archaeological-epigraphic 
evidence would imply that the architectural 
complex in Area 34 may be interpreted 
as representing a military installation, in 
combination with the citadel flanking the site 
on the eastern side. Perhaps the “fort” or even 
“barracks fort” designation (see Kennedy 
and Riley 1990: 213–214, for discussion) 
is not warranted here but rather “urban 
garrison barracks, or camp” may be more 
appropriate. As such, at least functionally, 
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the complex at Hegra would find parallels in 
urban Roman legionary camps, such as that 
of the III Cyrenaica in Bostra, the II Parthica 
in Apamea, the X Fretensis in Cyrrhus 
(though not located yet) and Jerusalem, the 
I Illyricorum in Palmyra and the base of the 
Roman auxiliary units at Dura.

Admittedly, it would be tempting to date 
the entire camp to the early 2nd century, 
i.e. following the organization of Provincia 
Arabia, as it bears indelible traces of the 
Roman military establishment and since 
some parts of rampart 34004 appear to be 
binding with other components located 
further south. What, however, argues against 
such interpretation is, at first, the markedly 
different construction of rampart 34004 as 
compared against other walls in the complex. 
Furthermore, particularly compelling is the 
composite character of the fortification, i.e. 
the rampart, the casemate space, the front 
wall with the stone revetment, the cross-
walls and the “glacis” in front of it, which 
seem to imply an evolution from the original, 
simple, form. Also, certain discrete ceramic 
material recovered from various places in 
the fortification indicates that it could not 
have been built in its entirety in the same 
time-period. Thus, pending the verification 
through the forthcoming fieldwork, it is safer 
to assume, at this point of time, that rampart 
34004 is the original Nabataean construction 
from the 1st century AD during which time, 
the occupation of Area 34 was either of 
very low density, or practically non-existent 
(with the exception of the grave). It is also 

possible, although not fully proven so far for 
Area 34, that rampart 34004 was associated 
with some other elements, for example, the 
elusive bastions. If so, such elements, and 
presumably the rampart itself, must have 
been thoroughly remodelled later on.

Further, it is suggested that after the 
annexation of Nabataea and Hegra in AD 
106, a Roman garrison was established in 
the town and a military camp, including the 
barracks around the central courtyard, was 
constructed against the pre-existent stone 
rampart. Notably, barracks built inside and 
against a fort’s circuit wall is a well-known 
and widespread feature in the late 3rd–
early 4th century in the East, e.g., in forts 
at Dajaniya, Umm al-Jimal and Qasr Bshir 
in Jordan and ‘Avdat in Israel (see Kennedy 
2004: 86–91; 148–149, 169–172; Erickson-
Gini 2002). However, such feature occurs in 
smaller fortifications in the East and Africa 
already the 2nd-3rd centuries, e.g., forts 
Tisavar in Africa (Lander 1984: 102–104), 
Hallabat, Uweinid and Aseikhin in Jordan 
(Lander 1984: 136–143; Kennedy 2004: 
62–68), and probably including Nabataean/
Roman forts at Khalde and Kithara in Jordan 
(Lander 1984: 145; Kennedy 2004: 199–
204). It is therefore then that some parts of 
rampart 34004 were presumably modified 
and rebuilt, for example, its connection with 
wall 34135. 

As already suggested (in Villeneuve 2014b: 
43), it is likely that with the establishment 
of the Roman garrison in Hegra in the early 

2nd century AD, the remodelling of gate G2 
took place in Area 35, including the early 
reinforcement made of stone revetment. It 
is then not improbable that the rampart in 
Area 34 was widened in the same time by 
the addition of the casemate section with 
the stone revetment wall (34106) in the 
front. The widening of original timber or 
mudbrick fortifications by adding stone 
wall (or revetment) is attested during the 
early Antonine period. Examples include 
the strengthening of the fort at Arcidava and 
adding two parallel revetments in Bretcu, 
both in Dacia (Lander 1984: 43–46). If not 
in the early 2nd century, the reinforcement 
of rampart 34004 by the addition of the 
structures in front of it should then be 
dated later in the 2nd century, not unlikely 
reflecting the information from the Latin 
inscription of 175–177, and resulting in a 
substantial strengthening of the original 
rampart. The most puzzling is the “glacis” 
element in front of the reinforced rampart in 
Area 34 but perhaps it may be compared to 
the Roman wall reinforcing sloping ramparts 
at Dura Europos.

This major reinforcement may appear 
excessive; after all, it was unlikely that 
Hegra would be invested by the enemy 
equipped with battering rams and other 
siege engines. Nevertheless, perhaps the 
location of the garrison of the town deemed 
it necessary to fortify it with disproportionate 
defenses against any real or imaginary foe. 
Alternatively or additionally, such massive 
fortification could have been meant to 

strengthen the Roman prestige in the region 
and impress travellers, particularly these 
coming from the south. In the situation 
parallel to and reflecting the history of Gate 
G2, further reinforcement or rebuilding of 
the fortification in Area 34, especially of the 
mudbrick-built components, might have taken 
place in late 2nd or early 3rd century, hence 
the presence of 3rd century sherds in some 
deposits associated with the fortification. But 
it also appears that sometime in the (late?) 
3rd century, the camp may already have been 
abandoned by the military. Presumably, some 
civilian (?) occupation continued in Area 34. 
That is exemplified by simple partitioning 
walls in the area of the barracks and some 
storage installations established on the 
preserved top of the fortification.

Pottery study: preliminary results 
for the seasons 2014-2015
By C. Durand (IFPO Amman) and Y. Gerber 
(University of Basel).

Pottery from the cairns (Areas 41000 & 
42000) (Plate 1.10)
Numerous pottery sherds were uncovered 
during the excavation of cairn F19 in 2014, 
particularly in the destruction layers of the 
walls. Most of the sherds are characterised 
by a gritty fabric, pink to dark red, with a 
fairly coarse temper. This type of pottery had 
already been identified, during the survey 
undertaken in 2011, as being a specific 
production, always found in association with 
the structures labelled “walls with internal 
compartments”, which had no parallels in the 
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residential area of Hegra.9 The sherds (Plate 
1.10) are often decorated with small incised 
dots, sometimes impressed on clay strips 
(41001_P01/P02) or on rounded buttons 
(41006_P02; 42001_P01). The dots can also 
be impressed directly on the surface of the 
sherds (41019_P01, on the handles; 42001_
P02). Among the main profiles are small 
neckless pots with inverted wall and open 
mouth (41001_P01/P02; 41006_P01; 41006_
P02). Sherd 41001_P01 suggests that these 
pots had at least one large spout or nozzle. 
They also seem to have borne, occasionally, 
small perforated vertical handles, as shown 
by sherd 41006_P01. Another group is made 
of closed globular pots with a short everted 
rim (42008_P01), a flat base and vertical 
handles (41019_P01). Some of these pots 
also show traces of impressed ropes or basket 
on the exterior of their flat base (42008_
P02 without traces of rope; 42001_P03 
and 42005_P01 with traces of rope). These 
two pottery types find exact parallels in the 
Taymâ’ area.10 The C14 analysis undertaken 
on human bone fragments found in situ inside 
compartment 42002 of cairn F19 suggests, 
for this category of pottery, a date at the end 
of the 3rd millennium BC or the beginning of 
the 2nd, i.e. the end of the Early Bronze age 
(see Abu-Azizeh above).

Tomb IGN 116.1 (Area 50500) (Plate 1.11)
The excavation of tomb IGN 116.1 yielded a 
very homogeneous pottery assemblage (Plate 

9	 	Abu-Azizeh	 2011:	 232–233;	 Durand	 2011:	 334	
and	 fig.	 17	 p.	353.

10  In Rujûm Sa‘sa‘: al-Hajri et al. 2002: pl. 3.8A. In 
Taymâ’: F. Tourtet, personal communication.

1.11). Most of the pots were found complete 
or almost complete. This assemblage includes 
at least five bowls with everted wall and flat 
base, typical of the local production of the 
Nabataean period (50502_P01; 50504_P01 
& P02; 50506_P02 & P03),11 some of them 
being blackened on the interior. Another local 
bowl has a rounded base, thinner walls, with a 
small intentional hole in the bottom (50506_
P01). Three painted Nabataean fine ware 
bowls were imported from Petra (50505_P01; 
50506_P05; 50507_P03). They are dated, 
based on the decoration pattern, to Schmid’s 
phase 3a (second-third quarters of the 1st 
century AD)12 and are contemporaneous 
with the local bowls. A small cooking-pot 
in fine ware (50551_P01)13 and a Nabataean 
unpainted fine ware bowl (50551_P02)14, 
only preserved as fragment, were also 
imported from the Nabataean capital. Some 
fragments of “two red-lines” bowls, which 
are typical of the Nabataean period in Hegra 
and which may have been produced locally, 
were also discovered.15 Apart from these 
“table” vessels, at least twelve identical local 
jars, the so-called “jars with pinched rim”, 
characteristic of the Nabataean assemblages 
from the 1st century AD in Hegra, were 
found (50502_P02; 50506_P04; 50507_

11	 	Durand	and	Gerber	2014b:	158,	fig.	5-F.
12	 	Schmid	1996:	fig.	700,	p.	207;	Schmid	2000:	fig.	

98. The sherds seem to belong to a transitional 
phase 3a/3b and can, therefore, most probably be 
dated to the 3rd quarter of the 1st century AD.

13	 	Schmid	2000:	fig.	272.
14	 	Schmid	2000,	close	to	fig.	174.
15	 	Durand	and	Gerber	2014b:	161,	fig.	7.	

P02).16 Among them, six have been restored.17 
In addition to the pottery, two stone vessels 
were found: a small lid (50502_S01) and a 
bowl (50502_S02).

This assemblage is very clearly dated to the 
1st century AD, probably around 50–70 AD. 
Because of the strong homogeneity of the 
group,18 it is likely that it was the result either 
of a single deposit or of several deposits 
done in a very short time. Most of the pottery 
was found outside the tomb (see Delhopital 
above). It is very likely that specific funerary 
rituals took place in front of the tomb.19 The 
literary and epigraphic sources do not tell 
anything about them but we can propose 
hypotheses based on the pottery material. 
The various bowls may have contained food 
and/or liquid offerings, while some of the 
everted bowls, which bear traces of fire on 
the interior, may have been used as incense-
burners. The intentional hole pierced in the 
bottom of the rounded bowl indicates the 
use of liquids, probably for libations. An 
interesting but pending question concerns 
the contents of the twelve big jars.20 This 
assemblage is comparable to that of the other 

16	 	Durand	and	Gerber	2014b:	158,	fig.	5-A.
17  The restoration was done by Marie Peillet. 
18	 	The	presence	of	 local	pottery	forms	(e.g.,	bowls	

with	 everted	 wall	 and	 flat	 base	 and	 jars	 with	
pinched rim) together with imported pottery from 
Petra	(painted	and	unpainted	fine	ware	bowls)	is	an	
additional	confirmation	of	the	dating	of	these	local	
pottery forms to the 1st century AD as suggest in 
the previous reports.

19  Due to the decay of the bodies, the air inside the 
tomb must have been particularly unbreathable.

20  Some residue analysis would bring new data on 
this matter.

tombs excavated at Hegra, for example IGN 
117, where Nabataean fine ware (imported 
and “local”) was found, as well as similar 
local jars and stone bowls. 

The military camp (Area 34000)
The military camp area yielded a large amount 
of pottery, especially from the surface and 
the upper layers (loci 34101, 34103, 34104, 
34119). These levels contained mainly 
Roman and Late Roman material, dated to 
the 2nd–3rd centuries AD, with a possible 
extension into the 4th century. Late Hellenistic 
and 1st century AD sherds found in these 
upper loci have to be taken as residuals. The 
pottery assemblages are composed mainly 
of common ware used for daily life and 
food preparation. The most representative 
forms (Plate 1.12) are casseroles with 
finger-impressed decoration (34101_P05; 
34102_P05), cooking-pots with bevelled 
rim (34101_P06; 34101_P11; 34051_P16) 
and lids (34064_P01). Other vessel types 
are basins (34051_P05) and juglets (34119_
P03). We can notice the presence of unusual 
fabrics, barely found in other parts of the 
site, including the residential area. Most of 
the cooking-pots show a red fabric with big 
angular red and white inclusions and with a 
brownish slip on the exterior (fabric no. 37). 
A few pithoi/storage jars (Plate 1.13, 34056_
P01) and jars (Plate 1.13, 34051_P03) have 
a brown fabric with large black basaltic 
inclusions. It is difficult to determine if all 
these products with unfamiliar fabric are 
local productions or import. We might argue 
that these products with their specific fabric 
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reflect the different cultural background of 
the group who lived once in the camp. If the 
structure is a “Roman camp site”, they might 
have been Roman soldiers.

The pottery finds also include a significant 
amount of Kapitän II amphorae fragments 
produced in the Aegean area and dated 
between the late 2nd and the 4th century AD 
(Plate 1.13, 34013_P03 & P04; 34051_P17; 
34101_P02).21 Theses amphorae which may 
have contained wine, were widely distributed 
in the Near East during the Late Roman 
period and seem particularly related to the 
Roman military presence.22 The dating into 
the 2nd–3rd centuries AD and the “Roman” 
character of the camp are strengthened by the 
presence of numerous bronze artefacts, some 
of which were probably imported. Below this 
Late Roman occupation phase, the lowermost 
stratum (loci 34114-34116) of this area is 
firmly dated to the 1st century AD and can 
probably be associated with the construction 
of the stone rampart during the Nabataean 
period (see Z.T. Fiema above).
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Qurayyah 2015
Report on the First Season of the Joint Saudi Arabian-Austrian 

Archaeological Project

Marta Luciani1 – Abdullah S. Alsaud2

1. Introduction
Starting in the year 2014 the University of 
Vienna has signed an agreement with the 
Saudi Commission for Tourism and National 
Heritage (SCTH, formerly SCTA) for a joint 
Saudi- Arabian-Austrian research project at 
the site of Qurayyah3, Tabuk province, KSA 
(Plate 2.1a).

Qurayyah is one of the major sites of the entire 
Hejaz region, and has been described several 
times by early travellers and explorers4. It was 

1 Department of Near Eastern Studies, University of 
Vienna.

2 Saudi Commission for Tourism and National 
Heritage	 (SCTH).

3 We wish to thank all authorities at the SCTH, 
especially its President HRH Prince Sultan bin 
Salman bin Abdulaziz and his Deputy Dr. Ali I. 
Al-Ghabban, Dr. Hussein Abu Al-Hasan, Vice 
President of SCTH for Museums and Antiquities 
Sector and last but by no means least Dr. Abdullah 
S. Alsaud, Director General of Research and 
Archaeological Studies. Without their unstinting 
and generous support archaeological research 
on the site of Qurayyah would have never been 
possible. To them and the entire Qurayyah team 
goes our heartfelt gratitude. The two cars we 
used	 for	 the	 field	 campaign	 were	 provided	 by	
the SCTH. The rental of the excavation house 
has	 been	 organised	 by	 the	 SCTH	 and	 financed	
jointly. For all their efforts in furnishing the house 
and the supplying the expedition with everything 
needed, the Saudi component deserves our special 
appreciation.

 The Augustus Foundation, to whom we are 
extremely	grateful	for	its	support,	finances	the	work	
of the Austrian team. The Faculty and the Student 
Representation of the Faculty for Philological and 
Cultural Studies, University of Vienna offered 
precious support as well as in kind the HTW,

4 Moritz 1908 and Philby 1957.

surveyed twice: the first time for almost three 
weeks in 1968 and a second time within the 
frame of the Saudi Comprehensive Survey 
programme in 19805. Together with selective 
collection and publication of distinctive 
surface material – mostly pottery –, two 
first, admirable plans were produced by the 
surveyors in 1968 (Plate 2.1b). In 1980 single 
issues in the organisation of the settlement 
were investigated. Since then, however, no 

5	 Parr	et	al.	1970	and	1971,	Parr	1997;	and	Ingraham	
et al. 1981.

	 Dresden	(Prof.	Dr.	B.-D.	Teichert	and	MSc	(GIS)	
C. Richter). The Austrian Embassy and especially 
his Excellence Ambassador Mag. G.W. Kößler and 
before him G. Pöstinger are kindly acknowledged 
for their support dating back to the preparation 
phase of the project and for following attentively 
our progress in research.

 The Orient Department of the German 
Archaeological Institute, Berlin, in the persons of 
its Director, Prof. Dr. Ricardo Eichmann as well 
as the Head of the Tayma team, PD Dr. Arnulf 
Hausleiter, have supported and aided the Qurayyah 
research project from its very conception in too 
many ways to be possible to acknowledge here. 
For	 the	 2015	 campaign	 specifically,	 besides	
having provided a total station and a camera, they 
have graciously agreed that their collaborator Dr. 
Andrea Intilia could take part in the Qurayyah 
expedition. It is therefore a pleasure to mention our 
wholehearted thanks to them for all their help over 
these years.

 Prof. Dr. S.F. Said’s and M.C.A. Macdonald’s 
kind support and friendship also deserve to be 
mentioned here. All members of the Austrian team 
must be thanked for their dedication and personal 
commitment	to	all	phases	of	the	work	in	the	field	
and its preparation in Europe.
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further in depth comprehensive research has 
been ever been carried out on the site6.

The new joint project, after a preliminary 
survey of the settlement in February 20174, 
undertook a geo-magnetic survey of the site 
in the first two weeks of March 20158. While 
the latter survey already covered an area of 
ca. 40 ha, completion of the entire area is 
planned for future campaigns. A report will 
appear after conclusion of this work. The 
processing of the images is still preliminary 
but has already brought important clues 
to the structure of single parts of the site. 
Significantly, the area adjacent to the one 

6 Single, localised investigations were carried out 
by King Saud University in the Residential area 
in	2008	(Al-	Ghazzi	2010),	by	the	Tayma	team	on	
the	surface	in	2008	and	2009	(Hanisch-Gräfe	et	al.	
2008, Intilia et al. 2009) and by the SCTH in the 
Roman Site.

7 Luciani 2014a and 2014b.
8 The survey was carried out by the collaborative 

partner of the Saudi-Austrian project, the Orient 
Department of the German Archaeological 
Institute, Berlin, Germany, currently working at the 
site of Tayma’. Equipment and staff was provided 
by the Department for the Protection of Cultural 
Heritage at the German Archaeological Institute, 
the company SENSYS, Bad Saarow, and by the 
SCTH branch Tabuk. On behalf of the Austrian 
component,	 PD	 Dr.	 Arnulf	 Hausleiter	 (DAI	 /	
Tayma’) coordinated the work at the site, assisted 
by	 Dr.	 Andrea	 Intilia	 (DAI	 /	 Tayma’).	 Work	 at	
Qurayyah was carried out by Dr. Friedrich Lüth 
(DAI	 /	 Heritage	 Department)	 and	 Dr.	 Sebastian	
Messal	 (DAI	 /	 Heritage	 Department),	 who	 are	
responsible for the report on the magnetometry 
survey. They were supported by Mr. Mubarak 
al-Huweiti	 (SCTH	Tabuk),	 followed	by	Mr.	Abu	
Raed	(SCTH	al-	Bad’).	General	and	very	effective	
support was provided by SCTH branches at Tabuk 
and Tayma’, in particular by Mr. Abdelnasser al-
Khrisi, Mr. Ya’rub al-Ali, and Mr. Mohammed al-
Njem, Luciani et al. 2015, 3.

where kilns  are visible on the surface can be 
mapped as a 1ha large stripe of land where 
large amounts of slag and possibly also 
as many as seven additional kilns may be 
identified9.

The present report will detail the results of 
the first extended excavation campaign in 
2015. It includes: geodetic measurements 
carried out in order to geo-reference the site 
in § 2; surveys in § 3, excavations in Areas 
A-D resp. in §§ 4, 5, 6 and 7.

§ 8 will detail the results of the first 
radiometric analyses on stratified samples 
from the excavation areas followed in § 9 
by a short description of the environmental 
investigations undertaken in 2015, general 
conclusions in § 10 and references in § 11.

Since Qurayyah had been surveyed before 
and some general information on its extension 
was published in the past, we decided that in 
order to change significantly the quality of 
our knowledge on the different occupations 
on the site we needed the resolution granted 
by stratigraphic excavation.

The first excavation campaign of the Saudi-
Arabian-Austrian joint project has taken 
place between Nov. 14th and December 13th 

9 Luciani et al. 2015, 3.

Qurayyah 2015 First Season

201510. Dealing with an over 400 ha large site11 
presents serious challenges for the choice of 
the areas for in-depth investigations.

From previous preliminary surface research, 
the site was known to have only two major 
phases of occupation after the one evidenced 
by Neolithic remains12 (see also below § 5 
under Finds): an earlier one to be framed 
between the second half and the end of the 
2nd millennium BCE, i.e., the Late Bronze 

10 The Saudi team in 2015 was composed of: Dr. 
Abdullah S. Alsaud, Director, Riyadh I. Asiri, 
Abdulaziz A. Al- Madble, Mohammed Malki, 
Faisal Rashid and Mubarak al-Hajji. The Austrian 
team in 2015 was composed of the following 
members: Prof. Dr. Marta Luciani, Director, 
Prof.	 Dr.	 Bernd(-D.)	 Teichert,	 Geodesist,	 Dr.	
Andrea Intilia, Archaeologist, Laura Machel MA, 
Archaeologist, David Blattner BA, Archaeologist, 
Matthias Adelhofer, Archaeologist. The following 
workmen	 worked	 with	 us	 either	 in	 the	 field	 in	
Qurayyah	 or	 at	 home	 in	Al-ʿAinah	 for	 kitchen	
duty and pottery sherd washing: Nur Rahman, 
Nazir Ahmad, Abdullah, Mohammed Islam, 
Bazi	 Rahman	 (all	 Swat,	 Pakistan),	 Paraz	 Shah,	
Shafihullah,	Aghbar	Jan,	Azrat	Shah,	Nagibullah,	
Mohammed	 Alam	 (all	 Paktia,	 Afghanistan),	
Muniruddin	 Abu	 Abdulatif	 (Noayaakhaly,	
Bangladesh)	and	Assad	Mia	Asmatali	(Nushendi,	
Bangladesh). Without their help we would never 
have accomplished the work we set out to do. They 
deserve  to be greatly thanked for their input.

11	 The	actual	figure	is	435	ha	for	the	area	within	the	
first	 modern	 fence	 set	 up	 by	 Saudi	 authorities,	
which includes the Rock Plateau and the sequence 
of outer city walls: Wall A, Wall J, Wall H, Wall G 
and Wall F. Because of the expanding agriculture, 
a second fence now includes also the area of 
‘Fields’ NE of it, up to Walls K and N. This surface 
would count for an additional 200 ha. This is not 
considering the extensions to the S that are very 
likely to have belonged to the site as well. For an 
interpretation of the meaning of such an extensive 
occupation area in oasis contexts see Luciani 
2016b,	 48	 fn.	 166;	 for	 other	 Syrian	 contexts	
Wilkison et al. 2014.

12	 Parr	et	al.	1970,	241	and	fig.	19.

to Early Iron ages13 and a significantly later 
one to be assigned to the Nabatean/Roman 
period with possible extensions into the 
entire Byzantine period14. While the latter 
was substantially not controversial in date15 
the former remains disputed to this day.

Therefore, one of the major issues for 
comprehending the formation of the 
settlement, its further developments and 
period(s) of demise, is the precise dating of 
its material culture, in particular of that of 
the pottery found extensively on the entire 
territory of the site. This has been called 
“Midianite Pottery”16 in the past and in more 
recent years goes by the name of Qurayyah 
Painted Ware (hence abbreviated as QPW).

Because of the impending need of reliable 
chronological pegs, besides some single  
areas that have been surveyed (see below), 
work concentrated on excavation in four 
areas (Areas A-D). Preliminary to the digging 
were geodetic work both for establishing a 
local grid and geo-referencing the site.

13	 The	first	scholarss	to	work	on	the	site	(Parr	et	al.	
1970) rightly understood that the painted pottery 
found on the site must be a second millennium BCE 
phenomenon. However, because the same pottery 
is attested elsewhere in the Southern Levant and 
dated at times to the Iron Age, both Late Bronze 
and Iron Age dates may be found in previous 
references	(recently	Intilia	2016).	See	now	Luciani	
2016b and eadem in press for a discussion of the 
chronology of the site.

14 Parr et al. 1970 and Dayton 1973.
15	 But	for	details	see	both	Kose	in	Hanish-Gräfe	et	al.	

2008 and below § 7 fn. 51 on Area D and § 8 for 
radiocarbon dates.

16 See Intilia 2016 for a review of the history of 
research on this material.
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2. Geodesy17 (Plate 2.2)
For the necessary geodetic work on the site 
MSc (GIS) C. Richter, HTW, Dresden has 
kindly prepared a series of maps of the site 
and its surroundings an overview in scale 
1:10.000 and 56 maps in scale 1:2.000 based 
on ESRI- World Imagery.

Prof. Dr. B.-D. Teichert, HTW, Dresden after 
having measured an alignment by means of a 
differential GPS (DGPS), calculated the angle 
between the two points and the direction to 
the north on the WGS 84 ellipsoid. Thus he 
obtained preliminary UTM coordinates for 
our points at the site. These were calculated 
in a post-processing computation once back 
in Europe to the definitive ones. This work 
was done in the frame of the BA thesis of 
T. Hatton at the HTW, Dresden under the 
supervision of Prof. Dr. B.-D. Teichert.

All in all, during the campaign, 24 GPS 
control points were measured throughout 
the entire site. These points will be used 
for the basic geodetic grid of the site. 
Thirteen Ground Control Points have been 
measured with DGPS in order to rectify the 
satellite image that were later purchased. 
Furthermore, the coordinates of the local grid 
have also been measured with DGPS in order 
to transform the local coordinates system into 
the UTM coordinates system. All computed 
coordinates in the field are to be considered 
preliminar. The final UTM WGS 84 zone 
37 N was obtained in a post-processing 
computation carried out in Europe.

17 Text based on the report by B.-D. Teichert.

While the entire site within the SCTH fence 
will be measured and geo-referenced, we have 
measured points also outside the immediate 
site area in order to reference GeoEye satellite 
images. The latter reach now a resolution of 
50cm per pixel and will be essential for an 
accurate mapping and interpretation of such 
an extended site as Qurayyah.

For the post-processing calculations it 
would be very helpful to have the raw data 
of the MOMRA Geodetic Network (www.
momracors.com). This institution has been 
contacted but has not replied at the time we 
completed this report.

3. Surveys
After the general reconnaissance and the geo-
magnetic surveys mentioned above, only two 
types of archaeological surface investigations 
were carried out on the site.

E-W transect survey (Plate 2.3a)
The first was the systematic surface survey of 
an E-W transect (60m x 20m) divided in three 
large adjacent 20m x 20m squares. The stripe 
is localised north of Wall D, and connects the 
area immediately east of excavation Area A 
(pottery kiln) and the segment where Wall 
D is cut by a wadi before connecting with 
the mud-brick wall of the Residential Area 
wall (SUs 9009-9012). Each large square 
was divided into five 4-meter-wide lanes 
that were walked each by one archaeologist 
in N-S direction. We have chosen a total 
collection policy. A large number of pottery 
sherds, in large majority Bronze Age in date 

(esp. QPW), large quantities of slag, technical 
ceramic, vitrified kiln walls, and over-fired 
pottery sherds were observed. Several beads, 
thin, small in flat circular shape, a globular-
shaped carnelian bead, a Cowri shell and 
another marine shell were recovered.

The systematic survey of this area east 
of Area A has allowed us to gain a more 
complex picture of the activities and remains 
that are associated with this specific zone 
of the site. Not only were a great number 
of slag fragments recovered, but also of 
different colour consistence and type. The 
excavation and technological analyses will 
show whether these stem from both ceramic 
and/or metallurgical18 craft activities. Also 
in this surveyed area we continued to find 
small beads, both of the globular ones made 
of carnelian and of type  found near the ‘city 
gate’ of the Residential Area (see below). 
Again, this opens the question of their context 
of provenance, which may be cleared only 
through excavation.

Wall D and Residential Area Gate survey
Surface investigation of the area around the 
eastern end of Wall D and the ‘city gate’ of the 
Residential Area (Plate 2.1b) have revealed, 
dozens of thin, small, flat circular-shaped 
beads (QU.S.9019.1-158) (Plate 2.3b), even 
more numerous than in the above described 
transect survey. They seem to be made of 
ostrich egg, turquoise faience (two of them 

18 Two fragments of crucible with copper-alloy 
remains were found slightly to the north of this 
area and could indicate the presence of this activity, 
besides	 the	 well-attested	 firing	 of	 pottery.

feature a double-ring barrel shape) and in at 
least one case, grey stone. Shells and some 
carnelian fragments were also among the 
finds in this area. Their presence here opens 
the question of the context of provenance, 
which is not likely to have been of residential 
type. Rather, it seems possible that they come 
from graves or a bead production area. Since 
similar beads have been found in the Area A 
excavation associated with human remains 
(see below § 4) their attribution to a funerary 
context seems probable though it must remain 
unproven until verified through excavation.

Non-comprehensive surveys (Plate 2.3c)
Furthermore, spotlight surveys were carried 
out in specific zones: the area of Wall D (SU 
9002), the area of the so-called Pottery Dump 
(SU 9001) and N-E of it (SUs 9003 and SU 
9016), the area in front of the city gate of the 
Residential Area (SU 9004 and 9005), the 
inner part of the Residential Area (SUs 9006, 
9007 and 9008). Mostly Late Bronze Age 
pottery, including significant numbers of at 
time remarkable exemplars of so-called QPW 
were found in all areas with the exception 
of the Residential Area, where this material 
seems to be present in lesser quantities and 
more specimens of Nabatean age prevail. In 
the area of SU

9016 single sherds of a very coarse, handmade 
simple ware pottery were sampled. Their date 
is not known yet but may be more ancient 
than the middle of the 2nd millennium BCE 
material.
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In the central part of the settlement, at the 
western corner of the area dubbed ‘Roman 
Site’, close to the SCTH excavation, we 
observed a hollow mud-brick structure 
within the SW-NE ridge belonging to the 
Roman Site, on whose surface (SU 9015) 
we collected some Roman period pottery. A 
fragment of stone column lay on the surface 
in the vicinity. Also the areas of the eastern 
tower on the outer wall (SU 9017), the SE 
tower/wall area of the outer wall (SU 9014) 
and the area of the largest kiln (SU 9013) 
were surveyed: in all instances the majority 
of pottery was QPW.

4. Excavations in Area A19

(Plate 2.4-2.9)

Centred on the reddish remains of a kiln 
visible on the surface (from SW 10018/9987 
to SE 10018/9999 and from NW 10030/9987 
to NE 10030/9999), this excavation area 
(12m x 12m) was opened in order to check 
long-standing assumptions about handicraft 
production (especially of pottery) in 
Qurayyah. It has been hypothesised that the 
manufacture of the polychrome QPW must 
have occurred directly at the site20. This can 
be actively checked by investigating this kiln 
and its by-products. It was also a declared 
goal to find and sample short-lived organic 
remains that may offer us reliable basis for a 
radiometric determination of these productive 
activities on the site and of the precise date 

19 Excavated by the Austrian team. Text elaborating 
reports by A. Intilia and D.M. Blattner.

20 Luciani 2016b, 41-43, Tebes 2014, 188, 
Rothenberg – Glass 1983, 69-72, Ingraham et al. 
1980, Parr et al. 1970.

of QPW pottery21. Since on the Rock Plateau 
also remains of metal slag were found in the 
past22 excavating a kiln will help us define 
the different productive activities and their 
specific areas at the site.

Stratigraphy and architecture
Only one quarter of Area A was excavated 
to deeper levels. Preliminarily, it could be 
established that the main body of the kiln is 
rectangular in shape, measuring 2.80 x 3.05 
m, with an oval inner chamber measuring 
approximately 1.50 x 2.50 m. The inner 
chamber was accessed from the north, and 
the entrance is flanked by two short walls 
(0.40 x 0.30 m and 0.52 x 0.60 m) which 
jut out from the northern façade of the main 
body. A rectangular chimney (SU 257) (0.520 
x at least 0.68m) is attached to the southern 
end of the main body. It seems likely that 
the chimney continues inside the kiln’s inner 
chamber as the square ‘half- pillar’ (SU 264) 
which juts out from the chamber’s southern 
side, but it will be possible to confirm this 
only after the full excavation of the structure 
(Plate 2.4, 2.6a).

If this turns to be true, the kiln would have 
an up-draft structure. However, neither the 
construction level has been reached nor 
the entire body of the kiln exposed yet. 
Therefore, dimensions and duration of its 
operations still remain to be gauged precisely 
through completion of excavation of the 
entire structure.

21 For discussion of the controversy, see Intilia 2016.
22 Liu et al 2015.

Already in the uppermost SU, i.e. underneath 
the modern surface (SU 1) we have uncovered 
an estimated weight of ca. 300 Kg (135kg 
+ 158kg) of different technical ceramic 
fragments, stemming from the highly vitrified 
(QU.A.1.W.1) to the reddened (QU.A.1.W.2) 
remains of the walls of the furnaces. Possibly 
the pottery kiln has been used for a prolonged 
time and  its walls, or better its roofing, 
remade for firing successive loads of pottery.

The external mud-bricks housing for the 
chimney exhaust connected to the interior 
of the kiln are not interlocked with the 
kiln’s masonry. Surrounding the kiln we 
discovered a floor level (SU 49) upon which 
said chimney housing was built. Towards the 
south the floor level incorporates a structure 
of flat stones (SU 262). The kiln itself seems 
to have been built in a depression (either 
natural or artificial) which was enclosed by 
several wall-like features (SUs 251, 252, 
262/49).The latter could have served as a 
perimeter-wall to define the kiln area and 
protect it from run-off water that was bound 
to run into the depression in the landscape 
and could potentially have had damaging 
effects.

The structural difference in between the 
outer wall (SUs 252, 251, 28), which seems 
to have been built of soil (possibly heaped 
up) and the inner one (SUs 34, 261, 49), 
mostly built of discarded mud-bricks, ash 
and some stones could be that the outer one 
had been planned as such a perimeter from 
the beginning, the inner one, on the other 

hand, was the result of heaping up mentioned 
materials as they accumulated during pottery 
production cycles and it was attempted to 
keep the immediate area around the kiln 
clean from such soiling, which could have 
affected the usage of the kiln.

As far as stratigraphy is concerned, the first 
post-usage phase is indicated by the presence 
of a fill inside the kiln. This accumulation of 
deposits may be interpreted as the outcome of 
the abandonment of the kiln (SUs 46, 48, 38).

In a yet later phase, the kiln core chamber was 
successively re-functionalised as location 
for successive pits where, among assorted 
materials, human bones and grave goods 
were disposed of (Plate 2.6b). Since we have 
repeated episodes of disposal of human bones 
(SUs 43, 39; SUs 37, 31; SU 12, SU 6) in at 
least five distinguishable phases (see Section 
on Plate 2.4b and Matrix on Plate 2.5) we 
must interpret these recurring activities 
as intentional formal  disposal  of  human  
remains.  Anthropological  analysis  will  help  
in  understanding whether we are dealing 
with severely disturbed secondary burials 
or tertiary re-depositions of miscellaneous 
material.

Finds
Besides the several hundred kilograms of 
technical ceramic fragments representing 
kiln walls and roofing (see above), as was 
to be expected, Area A was characterised by 
large amounts of slag, wasters and overfired 
sherds. We clearly have both undecorated 
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Simple Ware and Qurayyah Painted Ware 
(QPW) specimens attested (Plate 2.7a). 
Therefore, already this first campaign has 
brought the definitive proof that QPW pottery 
was produced on the site of Qurayyah. And 
while this had been if not proven at least 
hypothesised before, additional finds from 
Area A and B both corroborate the local 
nature of this pottery production and possibly 
push this productive activity further back in 
time.

The finding of two halves [QU.A.1.F.1 and 
QU.A.6.F.2] of a slag, possibly a kiln wall 
that incorporated a Barbotine pottery sherd 
(Figs. 17 and 18) as well as an additional, 
strongly overfired Barbotine pottery sherd 
[QU.A.29.2] (Plate 2.7c) are evidence 
that, probably sometime before QPW was 
produced in the area, Barbotine pottery 
was manufactured and fired in the close 
vicinity. As the overfired material pointing 
to Barbotine production is not plenty and 
definitely much less in quantity than the 
QPW slag, wasters and overfired fragments 
found thus far, we are led to believe that those 
productive operations, though localised in the 
same general area, must have ceased by the 
time QPW production was in full swing and 
must be considered residual. This evidence 
both confirms our overall observation (see 
below Area B findings in § 5 and § 8 with 14C 
datings) that Barbotine pottery predates QPW 
pottery. But more importantly, the overfired 
Barbotine sherds push back the date for the 
beginning of pottery production on the site 
of Qurayyah and confirms that local ceramic 

production had a long-lived tradition before 
and leading up to the manufacture of QPW. 
The genetic link between Barbotine and 
QPW pottery as observable both in Tayma23 
and Timna has been discussed elsewhere24 
but the findings of a fragment with, at the 
same time, monochrome finger-painted 
decoration together with two white Barbotine 
appliqué bands from Area A [QU.A.33.1] 
(Plate 2.9k) and of two sherds from Area 
B [QU.B.51.2 and QU.B.51.3] (Plate 2.7c)  
imitating  Barbotine  pottery  appliqué motifs  
through  painted decoration seem to fully 
confirm that also in Qurayyah, QPW painted 
decoration originated locally by transforming 
appliqué Barbotine decoration into painted 
patterns. This painted decoration was later 
elaborated in polychromie. Therefore, in-
depth archaeological  and archaeometric25 
investigation of this complex material will 
be crucial in explaining pottery production 
strategies in the oases of North Arabia 
throughout the Bronze Age.

The human remains are associated with 
hundreds (127 specimens only in SU 31) 
beads, mostly of faience, more seldom ostrich 
egg, glass paste or sandstone, occasionally 
found still strung together (Plate 2.6b).

Pottery repertory26 (Plate 2.8 and 2.9a-i-k)

23 Luciani – Machel forth.
24 Luciani in press, fn. 126 and 127.
25	 Fragments	 QU.A.29.2	 (Fig.	 19)	 and	 QU.A.33.1	

(Fig.	 22k)	 have	 been	 sampled	 and	 are	 under	
analysis by M. Daszkiewicz, ARCHEA, Warszawa, 
Poland.

26 This text expands on the analysis of L. Machel.

Significant of the pottery assemblage from 
Area A is its substantial homogeneity. With 
the exception of the residual pieces discussed 
above [QU.A.1.F.1, QU.A.6.F.2, (Plate 2.7b); 
QU.A.29.2 (Plate 2.7c) and the potentially 
‘transitional’ QU.A.33.1 (Plate 2.9k)] one, 
it is very uniform and displays a wide range 
of undecorated and decorated QPW shapes 
and motifs. A first sample of this pottery is 
presented on (Plate 2.8 and 2.9), however, 
these figures offer a selection of only the 
most interesting specimens but may not be 
taken to be representative either of the entire 
repertory of shapes or of decoration of Area 
A. Furthermore, non- decorated Simple Ware 
is seriously underrepresented in this display 
so that percentages of the different pottery 
classes remain to be assessed.

Closed shaped vessels (Plate 2.8) feature 
both monochrome and bichrome painted 
decoration, with typical QPW syntax 
elements – such as rows of red squares 
with dark dot in the middle, hanging semi-
circles with concentric bands, vertical rows 
of dark rhombuses framed by red stripes, etc. 
– framing figurative motifs such as ibexes, 
lions, a horse? and plants.

Open shaped vessels (Plate 2.9 a-d from 
Area A and Plate 2.9 b, c, e from the surface) 
feature monochrome and bichrome painted 
carinated bowls, both with small vertically 
pierced knob-handle and without. A wide 
series of simple bowls, painted with bichrome 
bands or with monochrome garlands and 
festoon hanging from the rim on the inside of 

the vessel, very well-known within the QPW 
repertory, and attested also elsewhere (e.g. 
Tayma27) are found in abundance in Area 
A but for reasons of space we chose not to 
depict them in this preliminary report.

Because we have similar shapes and fabrics 
both in painted and in undecorated specimens 
we have chosen to use the label QPW 
(Qurayyah Painted Ware) as a comprehensive 
term, even if partially contradictory for the 
undecorated exemplars. Moreover, the QPW 
assemblage is made of a variety of fabric 
types. Their detailed description is currently 
under study and will be defined in the future.

Also storage vessels and cooking pots 
are present. Among the latter, the one 
[QU.A.10.8] (Plate 2.9 f) with deep vertical 
grooves is attested several times and might 
be found also in Khuraybah/Dadan28. The 
cooking pot with finger-impressed appliqué 
band [QU.A.22.2] (Plate 2.9 g) might be a 
development of the older, straight-sided 
cooking pot attested in the graves in Areas 
B [QU.B.61.1] (Plate 2.13 k) and C (see 
below).

Because we are dealing with the assemblage 
from a production site, i.e. a pottery kiln, we 
would expect our repertory of wares, shapes 
and decorations to be particularly rich. 
However, since comprehensive evaluation 
of the pottery findings is still preliminary, 
the exact limits and characteristics of the 

27 Hausleiter 2014, Fig. 7.

28 Al-Shehry 2014, 270, No. 75.
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phenomenon must remain unanswered for 
now.

5. Excavations in Area B29

(Plate 2.10 - 2.13)

Slightly more than 40m to the south-east 
of Area A we opened a further excavation, 
Area B, 10m x 15m in extension (from SW 
9974/10002 to SE 9974/10012 and from NW 
9989/10001 [because of an additional 1m 
extension] to NE 9989/10012) (Plate 2.10). 
The spot was chosen because remains of stone 
walls were visible on the surface. The overall 
architecture is relatively well preserved and 
comparatively well understood but this area, 
and to lesser extent Area C (see below), was 
heavily looted. Both areas are generally 
thickly covered both by Aeolic sands and 
run-off deposits from the close-by Wall D, 
standing high above the level of the ancient 
landscape.

6. Stratigraphy and architecture
In Area B we brought to light a very 
elongated, rectangular two room building 
[B-B1], oriented SE-NW (Plate 2.11a). Its 
size up to now reaches 13.7 m in length, but 
as both northern walls continue under the 
N and E limits of the excavation we must 
expect this figure to increase. Nowhere has 
the floor level been reached in this building 
so that also the details of the architecture may 
change.

As of now, B-B1 is composed of a 10.60 m 

29 Excavated by the Austrian team. Text elaborating 
reports by M. Luciani and M Adelhofer.

long southern room (Walls SUs 53-54-55-76) 
and an adjoining one to the north that must be 
at least 2.75 m long (Walls SU 76, 203, 215). 
All walls are 0.50 m wide and the masonry 
is made of medium-to-small bedrock slabs 
placed mostly horizontally. Some occasional 
larger blocks are placed vertically. The 
interruption (SU 217) in the S part of wall 
SU 53 is neither a niche nor a door but most 
likely a small window. It must have stood at 
a height of more than 1.30 m above the floor 
level (absolute altitude 792.76 asl) within 
the building. In the S wall (SU 54) there are 
two small niches (SU 218 – 793.26 m asl – 
and SU 201 – 792.56 m asl –. Dimensions: 
0.30 m wide and 0.20 m deep into the fabric 
of the wall). The ‘floors’ of both two small 
superimposed niches in the short, S wall 
SU  54  have  a  slight  opening  in  the  S  
part,  just  a  small  slit.  However,  they  do  
not communicate with each other and were 
separate features (Plate 2.11b). This southern 
wall is preserved to a height of more than 1.85 
m (since we are not close to the floor level 
this figure will increase) with an absolute 
altitude of 793.34 asl and was visible up to 
the present day just as the southern parts of 
walls SU 53 and 54.

For what concerns stratigraphy, (Plate 2.12a) 
we have identified at least three different 
phases of looting activities inside and outside 
building B-B1. All of these belong to the 
post-usage phase of the building.

The latest one (SU 67-66), on the outside, 
SW area of the excavation, seems to have 

been deepened just to dig off sand.

A second, older looting phase features 
localised removal either outside (SU 207/75)  
or within the SW perimeter of the building 
(SU 216/94), slightly moves underlying 
material and does not reach very deep.

The third and earliest looting phase 
corresponds to 9 pits (SUs 214/86, 65/61, 
213/85, 206/74, 208/78, 209/79, 210/80, 
211/81, 212/83), 1-2 m in length and reaching 
ca. 0.50 m in depth. The pits have allowed to 
uncovered numerous ecofacts and artefacts, 
such as a high number of human bones, large 
parts or complete vessels, bronze artefacts, 
different types of beads (see below finds) 
so that the interpretation of the structure as 
burial building seems granted.

As these numerous pits are all located within 
the walls of building B-B1, the looting seems 
to have knowingly targeted the edifice in 
order to obtain the goods associated with 
the graves and must have taken place while 
the building was still clearly recognisable as 
a burial site and potential ‘source’ of goods 
to be pillaged. As so often is the case, this 
extensive looting – that has not left readable 
traces behind and is therefore difficult or 
close to impossible for us to date – has 
significantly altered the original deposition 
of the burials. We will eventually be able 
to reach an estimate of the MNI only after 
intensive anthropological investigations.

For what concerns the layers deposited 

during the phase of usage of the building, as 
far as it is still preserved in the in-between 
areas spared by the pits, we have been able 
to identify the following stratigraphy (Plate 
2.12a): a final layer of hardened sand present 
on the entire extension of the excavation 
area (SUs 58, 59, 52 and 56). Underneath this 
sand layer we could identify a sequence of 
0.2 m thick sand (SUs 69, 87, 91, 60, 204, 78) 
deposits overlying a grey sandy layer filled 
with small bedrock chips or scales (SUs 90, 
93) overlying a previous layer (mixing both 
sand and bedrock scales: SUs 92, 89) which 
in turn overlays an additional deposit, rich in 
bedrock scales (SU 95). This is the deepest 
level reached but it does not constitute the 
floor of the building30.

This depositional sequence, though 
thoroughly disturbed by the numerous 
pits, can be observed with a high degree of 
confidence. Furthermore, a better preserved 
virtually identical sequence can be observed 
within the building uncovered in Area C. In 
both buildings human bones are found in all 
of the above identified layers. However, in 
the better preserved patches of the building 
in Area C it may tentatively be observed that 
the grey bedrocks scales deposit covered the 
human bones.

Even if the complete stratigraphy of the 
building still remains to be investigated to the 
original floors, we would like to propose that 
the formal disposal of the human remains 
was covered by a layer of bedrock scales and 

30 For the SUs sampled in 2015 for archaeo-botanical 
remains see below § 9.
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possibly several medium-sized stone slabs 
(SUs 223, 224, 225 are however partially 
on different levels. Stone slabs have also 
been found partially overturned in the upper 
deposits). The existence of several such layers 
alternating phases where Aeolic or run-off 
sand accumulated on top of it indicate that 
the burial process was multiple and repeated 
throughout time. The disconnectedness of 
the human remains observed in Area B could 
be due to the later looting/disturbances. 
However, even in this case the comparison 
with the better preserved situation in the 
building in Area C is very instructive. 
There too, the bones are never articulated, 
thus possibly indicating secondary burial 
procedures from the onset.

The northern part of building B-B1 has been 
eroded to a much more consistent extent than 
the southern part (1.25 m lower, i.e., 792.10 
m asl). In the former we have not yet reached 
the floor, either, and the above described 
sequence of sand and bedrock scales is not 
preserved but a more compact, brownish 
sandy deposit (SU 72/84; 77/88/100) came 
to light. The partially overturned medium-
sized stone slabs are immediately under the 
sand. However, all findings confirm that also 
in this part of the building human remains 
and burial goods have been deposited. As far 
as the outside of the building is concerned, 
we have partially investigated the W flank. 
It features very thick accumulations of 
Aeolic and run-off sand, covered by the last 
stone slab debris stemming from the final 
collapse of the building. One phase of sand, 

particularly rich with macroscopic charcoal 
remains lays on top of the debris. All sands 
have been sampled and floated for macro and 
micro botanical remains.

Four buildings very similar to our building 
in Area B (and the one in Area C, see below) 
are attested elsewhere in North Arabia. Two 
were documented in the Tayma’ cemetery 
of Rujum Saᶜsaᶜ on Tell 2 and Tell 4. These 
are 5-chambered, very elongated rectangular 
buildings (12.7m x 2.8m and 12.5 x 3m) that 
both in size and masonry look very similar to 
building B-B1 in Qurayyah. The significant 
difference so far is that we cannot recognise 
the presence of the small chambers attested 
in Rujum Saᶜsaᶜ. Two further buildings 
that may be compared with the Qurayyah 
and Tayma ones are those on the cairn on 
Jabal al-Khraymat (Massif 22) in the area 
of Mada’in Salih excavated in 2014. They 
present a similar situation with two aligned, 
successive, very elongated, rectangular 
multi-chambered stone buildings. All four 
structures have been looted and display few 
remains beyond badly preserved human 
bones. However, the pottery in Tayma’ and 
Mada’in Salih seems similar to each other: 
coarse, reddish and with rows of incised 
dots31. While single specimens of a very 
coarse simple ware are present in Qurayyah, 
the pottery attested in Tayma’ and Mada’in 

31 Compare Abu-Azizeh 2015, 188, Fig. 20 with Al-
Hajri 2002, Pl. 3.14 A and Hausleiter 2015, 76, Fig. 
6. I am indebted to Alina Zur for sending me PDFs 
of these references. For other, recently investigated 
burial evidence from Tayma’ see Hausleiter – Zur 
2016 and Luciani 2016a, 11-13 and eadem 2016b, 
25-27.

Salih has not been found yet and may be 
older than the assemblage attested in Area B 
(see below for details).

On the contrary, the marine shells uncovered 
in Qurayyah are very well comparable, if not 
identical to the ones attested both in Mada’in 
Salih and Tayma’ (see below). Since the 
excavation of building B-B1 has not been 
completed yet, it is difficult to speculate on 
the duration of its use. It seems likely that 
the burial buildings housed repeated burials 
that stretched over time. In Mada’in Salih a 
longer use is seen as likely on the basis of 
the constructional sequence of two separate 
building units. In Qurayyah the presence, 
next to burial building B-B1, of a very similar 
building in Area C (C-B1) and different 14C 
dates (see below § 8) may be a hint of a 
comparable situation.

Finds
Before discussing the finds from burial 
building B-B1, we must mention one 
object that was found in Area B but must 
be considered residual. It is a fragmentary 
flint bowlet [QU.B.81.L.2] (Plate 2.12c-a), 
that our colleague S. Fujii has identified 
as dating to the PPNB and comparing with 
several specimens attested in the Levant, 
that he recently reviewed in an article32. 
Apparently associated with cultic activities, 
this bowlet adds consistency to the evidence 
of a Neolithic presence on the site.

The numerous ecofacts and artefacts 

32 Fujii 2009.

associated with a high number of human 
bones found in the burial building B-B1 must 
be interpreted as the remains of the grave 
goods placed in the burials. They include: 
large parts or complete vessels (see below 
under pottery); metal artefacts (one dagger, 
several fragments of rods) and different types 
of beads (carnelian, different marine shells, 
stone, ostrich egg?).

The human remains will be studied in the 
next campaign. From a sample of one adult 
humerus was obtained the 14C date discussed 
below (§ 8).

As for the grave goods, the copper-alloy 
dagger with double rivets [QU.B.87.F.1] 
(Plate 2.12b) finds its best comparisons with 
type P 2.C ‘simple dagger with tang and 
two rivets’ in G. Gernez’s study of metal 
weaponry in the Ancient Near East from 
the origins until 1750 BCE33. Our specimen, 
however, does not feature a tang: it was 
either not preserved or originally not there. 
As the state of preservation of the dagger is 
not good, we cannot be sure about the precise 
shape of the cross-section of the blade.

Although the P 2.C two-rivets daggers can be 
found in different regions of the Ancient Near 
East (Geoy Tepe, Tell Uqair, Tello, Hıdırlı), 
Gernez points out that the majority stems 
from Cyprus and the Levant. The contexts 
in Byblos, Hama, Moza, Ginosar, Vounous, 
Kalavasos offer a precise date to the MBA 

33 Gernez 2008, 452, Fig. 2.139.
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I (2000-1800 BCE)34. The best comparison I 
could find actually comes from the Megiddo 
tombs35 but a contemporaneous Yemeni site 
offers also a possible, though less similar, 
parallel36. All seem to point to the first half of 
the second millennium BCE as date for this 
type of double-riveted dagger.

Also several beads are part of the grave goods 
(Plate 2.12c). Not all have been examined yet, 
but marine shells of different species37 are the 
majority: beyond one cowrie shell (Monetaria 
annulus) [QU.B.90.F.1] are also Conus sp. 
specimens [QU.B.40.F.2 and QU.B.60.F.1], 
as well as specimens of the Dentaliidae 
sp. [QU.B.61.F.1 and QU.B.61.F.2] and 
Cerithidae sp. [QU.B.51.F.2], all well 
attested both in Mada’in Salih38 and Tayma39. 
The Carnelian bead [QU.B.72.F.3] may be 
compared with specimens from Tayma40.

Pottery repertory41 (Plate 2.13)

Just like in Area A, also the Area B pottery 
repertory is very consistent. Because these 
deposits remained exposed and were looted, 

34 Gernez 2008, 458-459.
35	 Guy	-	Engberg	1938,	(MB	II)	Tomb	911D,	Pl	122,	

no. 8.
36 37 Giumlia-Mair et al. 2000.
37	 The	 identification	 of	 the	 species	 here	 proposed	

was made on the basis of comparisons with the 
published	 evidence	 from	 Mada’in	 Salih	 (Studer	
– Tardy 2015). Exact determination through a 
malacologist will ensue in the future.

38 Abu-Azizeh 2011, idem 2015, 187, Figs. 18 and 19 
and Studer – Tardy 2015.

39 In two different Tayma cemeteries: from Rujum 
Sa’sa’:	Al-Hajri	2002,	Pl.	3.15	A	and	B;	and	from	
Al-Nasim: Hausleiter 2015, 76, Fig. 5.

40 Al-Hajri 2002, Pl. 3.15 B.
41 This text expands on the analysis of L. Machel.

they contained the occasional small fragment 
of  intrusive  Qurayyah  Painted  Ware  
(e.g.,  Plate 2.8c),  but  the  overwhelming  
majority  of pottery – a confined quantity 
of small globular jars, pouring vessels or 
closed shapes – should be ascribed to a 
homogeneous Barbotine Pottery horizon and 
related undecorated Simple Ware vessels. 
While this assemblage features a remarkable 
inner affinity, the multiple variations in the 
decoration document for the first time an 
appreciable diversity. Besides the wavy line, 
white appliqué bands in relief (Plate 2.13 
h, j) – i.e., the defining trait of Barbotine 
pottery –, we also have the same associated 
with appliqué pellets (Plate 2.13 f), or incised 
appliqué bands associated with incised 
decoration (Plate 2.13 i). Incised decoration 
is present also as deeply grooved wavy 
lines both alone or associated with applied 
pellets  (Plate 2.13 g, e). Different shapes of 
decoration obtained through rows of applied 
pellets – occasionally of different sizes – 
(Plate 2.13 a-f), as well as their reddish, 
polished surfaces are a likely indication 
that these vessels were conceived as metal 
skeumorphs. Whether the here described 
variety in decoration types hints at different 
chronological phases of production and use 
requires further research and study. As is the 
case for QPW, also the Barbotine Pottery 
assemblage is made of different fabric types, 
at time almost kaolinic in colour and very 
fine in texture (e.g., Plate 2.13 g). All these 
aspects are currently under study.

The pottery of this cultural horizon does not 

seem to be made on the fast potter’s wheel. 
Most of the decorated ones are hand-made. 
Some undecorated open shapes, like bowls, 
might have been smoothened on a slow 
wheel.

Finally, to the B-B1 pottery assemblage 
belongs also a cooking pot (Plate 2.13 k). 
An identical, significantly larger piece that 
preserved the entire shape was found in the 
Area C building (see below), so that we may 
be sure that in fact cooking ware actually 
came from burial  sites. As K. Kopetzky was 
able to show, these typical MBA cooking 
pots are found throughout the Levant and 
down to Middle Egypt42. To this distribution 
map we now have to add Qurayyah. It is 
intriguing to find the most fitting comparison 
again stemming from Middle Bronze Age 
Megiddo43, both from Area BB, where the 
megaron temples44 were brought to light 
and from two different burials45. Both here 
and in Khirbet Kufin46 and Efrata47 this 
cooking pot type is attested in graves. This 
evidence combined with the new findings 
from Qurayyah’s Areas B and C point to 
the presence of burial or funerary rituals 
involving the use and deposition of cooking 

42 Kopetzky 2010, 249-252.
43 Amiran 1970, Pl. 30, No. 1.
44 Loud 1948, Pl. 7, Nos. 9-12 from Locus 4023 and 

Pl. 9, No. 19 from Locus 5161 = Megiddo Stratum 
XV.

45 Loud 1948, Pl. 15, No. 19 from T. 5185 = Megiddo 
Stratum XIV and Pl. 30, No. 5 = Megiddo Stratum 
XII.

46 Smith 1962, Pl. 17, No. 31.
47 Gonen 2001, 37, Fig. 23, No. 9 and 44, Fig. 27, 

No. 10.

pots. These rituals seem to be attested from 
Northern Arabia to the Southern Levant. 
Analyses of associated faunal and floral 
remains may help us in clarifying the role of 
these vessels in funerary contexts.

Levantine comparisons for both the dagger, 
the cooking pot and for the Barbotine pottery 
and the malaco-fauna from findspots in 
Arabia all point to a date in the first half of the 
second millennium BCE for the chronology 
of these burials.

7. Excavations in Area C48

(Plate 2.14-2.16c)

Exactly 30m to the west (south-west) of 
Area B we opened a further excavation, 
Area C, also 10m x 15m in extension (from 
SW 9965/9962 to SE 9965/9972 and from 
NW 9980/9962 to NE 9980/9972) (Plate 
2.14-2.15a) on an area that equally clearly 
revealed the presence of stone architecture 
immediately underneath the surface.

The excavation brought to light a very 
elongated, rectangular building, C-B1, 
perfectly iso- oriented with B-B1 (SE-NE) 
with very similar overall dimensions, but 
not exactly identical to the latter in detail 
(Plate 2.15a). Besides the general similarity 
in shape, some differences characterize this 
building in comparison to B-B1. The floor 
level lies significantly higher than the one 
in Area B (at least one meter higher), and 
on the outside of the building an L-shaped 

48 Excavated by the Saudi team. Text elaborating 
reports by A. Alsaud.
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small wall defining a small chamber has 
been excavated.

The southern, short wall of building C-B1 
has not been uncovered yet so that the 
actual extension of the southern room of the 
building is not known so far. It is therefore not 
clear whether the division in two chambers 
is comparable to the one in building B-B1 
or not. In fact, while the parallel walls SU 
102 and SU 104 are on the continuation of 
respectively the eastern and western long 
walls of building C-B1 (Plate 2.14-2.15a), 
they do not have as deep foundations as the 
latter and consist only of a couple of layers. It 
is therefore likely that these walls were added 
secondarily to older ones and do not constitute 
the original subdivision in chambers of the 
building. As the excavation of the building 
is still on-going and no floor level has been 
reached yet, we cannot be more precise on 
the interpretation of this evidence. From this 
northern and more recent part of the building 
comes a crucible for copper-alloys.

In the southern and main part of building 
C-B1 a sequence of layers similar to the one 
observed in building B-B1 was recognised. 
Here too, a thick Aeolic sand deposit seems 
to cover a layer made of bedrock scales. 
Moreover, building C-B1 seems to have been 
heavily covered by the sandy run-off deposits 
from the adjoining Wall D. This cover seems 
to have preserved the original situation better 
than in building B-B1. Also in building 
C-B1, in the south section (Plate 2.15b), clear 
evidence of at least one very large looting 

pit is discernible, so that like in building 
B-B1 here too, the burials have surely been 
disturbed after deposition. Notwithstanding 
this post-depositional alteration of the original 
deposits, several burials of adults associated 
with complete Barbotine Pottery vessels 
have been uncovered in building C-B1 (Figs. 
33-34). Also the pottery repertory in Area C 
features a homogeneous Barbotine Pottery 
assemblage, with the occasional very light 
and very fine-textured vessel (Plate 2.16b). 
Both the vessels in Area C and B were very 
fragile and often impossible to recover as 
complete pieces.

While these human remains did not seem 
articulated – it is difficult to say whether this 
depended from successive disturbance due to 
the looting or secondary burial depositions. 
The burials were covered by a bedrock scales 
layer and lay on top of large capstone (?) slabs 
(Plate 2.15b). Because of their stratigraphic 
position underneath the human remains and 
their laying as if capsized it is not sure whether 
they were part of the original covering of the 
burials. Only completion of the excavation 
will clarify the question. Both from the 
internal debris and external deposits of the 
building stem several dozen small stone and 
shell beads and copper-alloys small spheres 
(Plate 2.16c).

8. Excavations in Area D49

(Plate 2.17a-2.18b, Plate 2.9 j, l-m)

A further 10m x 10m excavation, Area D, 

49 Excavated by the Austrian team. Text by M. 
Luciani.

was opened some 80m further east (north-
east) from Area A, within the so-called 
Residential Area (from SW 10102/10107 to 
SE 10102/10117 and from NW 10112/10107 
to NE 10112/10117) (Plate 2.17a and 2.18a). 
The goal in this case is to excavate and 
document a prevailingly non-sloping, deep-
reaching, multi- period stratigraphic sequence 
to be used as a reference for the entire site. 
This is especially important in view of the 
fact that exposure in the other areas seems 
mostly mono-phase (or at maximum with a 
secondary phase of use, as in Area A).

Area D has been investigated only for the 
last two weeks and solely the west half of the 
square was excavated up to now. However, 
this has already provided the evidence of a 
sequence.

Phase 1: Walls SUs 152, 153 and 154, detected 
directly under the modern surface build a 
structure with four areas. The upper interface 
of the SUs 157 and 158 and SU 156 must 
have been used as the last trodden floor of 
this building, even if no clearly recognisable 
floor was detected.

Phase 2: The deposits (SU 159, SU 157, 
SU 158 and SU 160) underlying this living 
surface, were all characterized by a consistent 
presence of ashes. Organic samples for 
radiocarbon determination have been 
retrieved. The excavation revealed in the NE 
corner the presence of an additional E-W 
wall (SU 162), that must be earlier that the 
N-S main wall SU 152 and its floor. Because 

wall SU 152 surely continues beyond the 
northern limits of our excavation  and the 
general architecture of the building seems to 
be completed by the remains in the eastern 
part of the area (SU 155, still unexcavated), 
it is too early to propose an encompassing 
interpretation of these remains. Location 
in the Residential Area, size and general 
structure of the masonry all point to living 
quarters. The lower interface of the  above 
mentioned SUs must be the last phase of use 
of wall SU 162 and the others associated with 
it (predecessor of SU 152, and 153[?]), even 
if, here too, no clear floor level was detected.

Phase 3: A yet earlier phase is constituted by 
the underlying deposits (SUs 163-166). SU 
165 was again an accumulation very rich in 
ashes. It contained evidence of a small stone 
with circular indentation [QU.D.165.F.1], 
which is actually too small and too off-centre 
to be interpreted as door socket (see below 
under finds).

Phase 4: In the E half of the excavated area, 
digging stopped at this level. In the W part, 
removal of SU 165 has allowed uncovering 
a yet underlying phase of wall constructions 
(SUs 167, 168, 169, 173) that must belong to 
a not-yet-completely-investigated phase 4 of 
the local stratigraphy. In the architecture we 
recognise a threshold area (SU 169) with a 
door socket in the S and the ‘predecessor’ of 
wall SU 152 in the central part of Area D, SU 
167 and the wall perpendicular to it, SU 168.
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Finds
From the second-most recent of the phases 
excavated until now, came a riveted iron 
dagger [QU.D.159.F.1] (Plate 2.17b) along 
with two joining fragments of a small 
alabaster vessel [QU.D.159.F.3] (Plate 
2.17c) and a small stone disc-shaped bead 
[QU.D.159.F.2]. Because the find-spot of the 
iron dagger (or large knife) was so superficial 
we are not entirely sure we can exclude it 
is sub-recent/modern. The alabaster vessel 
seems to compare quite closely to a similar 
find from Khuraibah/Dadan50.

The small stone with circular indentation 
[QU.D.165.F.1] has traces of a red pigment 
and the fact that also a stone sphere, possibly a 
weight [QU.D.165.F.4] as well as at least four 
dish- shaped beads [QU.D.165.F.5-.7] (all of 
the above: Plate 2.18b) and a Tridacna shell 
with traces of bitumen (?) [QU.D.165.F.3] 
were found in the same layer may indicate 
that the stone was for shaping and finishing 
stone weights or jewellery. From this layer 
stems the sample that was analysed for 
radiometric dating (see below).

Pottery repertory
Diagnostic pottery in Area D is not abundant. 
The repertoire features Classical period 
coarse and fine pottery body sherds but 
rare diagnostics. No painted specimens of 
the Nabatean or Roman  period  have  been  
found  so  far.  A  single  fragment  of  a  
red  slipped  body  sherd [QU.D.165.2],  
part  of  the  base  of  a  large  and  very  

50 Al Said – Al-Ghazzi 2013-2014, 183.

flat  plate  (Plate 2.18b)  may  have  to be 
interpreted either as Eastern Sigillata A or 
rather as an African Red Slip51 specimen. Its 
precise identification will be undertaken in 
the next campaign. Of course depending on 
the exact  definition  of  the  pottery  class,  
its  date  may  change  significantly,  that  is  
from the Hellenistic down to the Late Roman 
and even into the Byzantine period. Comb-
incised pottery is attested from the surface of 
the site and a single specimen [QU.D.157.1] 
comes from a SU in Area D. However, other 
diagnostics are rare in these still superficial 
deposits.

Interesting is to remark that both in Layer 
2 deposits (SUs 158 and 159) and also in 
Layer 3 (SU 165) we find fragments of 
QPW pottery that are surely residual. In one 
case [QU.D.165.1] (Plate 2.9j) the painted 
specimen looks slightly different from 
the other QPW sherds uncovered so far, 
mainly from Area A. Like another specimen 
[QU.S.9045.2] that comes from the surface 
of the Fields area (Plate 2.9m), this fragment 
may belong to a later52 painted tradition in 
Qurayyah or more simply to not-yet-known 
variations within the QPW repertory. It is 
interesting that from the same general area, 
a complete vessel [QU.S.9045.1] (Plate 

51 I am indebted to Sebastian Heath, Ze’ev Weiss 
(both	ISAW,	New	York)	and	Marie-Odile	Rousset	
(CNRS,	 Lyon)	 and	 Sabine	 Ladstätter	 (ÖAI,	
Vienna) for their different suggestions.

52 This hypothesis stems from the perceived 
similarity with Early Iron Age pottery from Area 
O	 in	Tayma’	 (see	Hausleiter	 2014).	However,	 in	
view of the paucity of exemplars recovered until 
now, it is far from being proven.

2.19 l) though featuring a bichrome painted 
decoration like so much of the standard QPW, 
displays a type of surface and a painting trait 
that do not correspond to the majority of the 
QPW assemblage. The meaning of these 
variants will be investigated in the future.

9. 14C radiometric dates
One of the explicit goals of this first campaign 
was to obtain samples to be submitted for 
radiometric dating. The data is summarised 
in the illustrations that follow and in Tables 1 
and 2, below.

From younger to older we have one date from 
Area D, Phase 3 (Table 1, No. 1) pointing 
to the Hellenistic period. This would agree 
well with an identification of the single red-
slipped sherd found so far [QU.D.165.2] as 
Eastern Sigillata A. However, because the 
analysed sample is a fragment of olive wood 
that may have been used for construction, we 
should not exclude that this was old wood 
reused in our Phase 3 of the stratigraphic 
sequence, and therefore not actually dating 
our deposits. More samples need to be tested 
here.

The next oldest samples are all from Area 
A. They were meant to both frame the time 
of activity of the Qurayyah Painted Ware 
(QPW) pottery kiln and its demise. The two 
overlapping dates for its use (Table 1, Nos. 4 
and 5) are coherent with each other and point 
to an early Late Bronze Age (16th century 
calBCE) date for this pottery repertory. 
While these dates are significantly older that 

the usually accepted dates for QPW, they 
agree with the new calBCE dates for QPW 
from Tayma53. Moreover, they are not only 
consistent with each other but also with 
the dates obtained for the human remains 
disposal, being stratigraphically after the kiln 
had been abandoned, and correctly turning 
out to be younger than the kiln ones. The age 
of the re-deposited bones is pinpointed to the 
13th to 12th  century calBCE (Table 1, Nos. 
2 and 3). As we said before, these human 
remains disposals were associated with 
several dozen faience beads, well attested in 
this latter part of the Late Bronze age.

Furthermore, a single date from the human 
remains from Area B is again coherent with 
the entire picture because it is older than any 
of the above (17th and early 16th century 
calBCE, with a slight option of 18th century 
calBCE, Table 1, No. 6) and frames the finds 
to the Middle Bronze age, consistent with the 
dates of Barbotine pottery in Tayma’, metal 
weapons and cooking pot ware compared 
to the ones found in the building B-B1 and 
discussed above.

Because we have some evidence of the 
QPW production following closely in time 
the Barbotine one, with possible overlaps 
and transitional exemplars, the two time-
periods indicated by our set of dates, i.e., late 
Middle Bronze for Barbotine and early Late 
Bronze for QPW, seem to support this view. 
However, the details of the chronology of 

53 Hausleiter 2014: 406–8 and Luciani 2014b and 
Luciani in press.

Qurayyah 2015 First Season



ATLAL 28 PART ONE 66 67

both assemblages as well as that of the use of 
building B-B1 still need more encompassing 
evidence. 

No. UGAMS$55
Sample ID
(Area.SU)

Material
δ13
C,
‰

14
C

age,ye 
ars BP

± pMC ±

(OxCal 
v4.2.4)

CalBCE 
date 2σ56

Deposits’ 
sequence in 
Qurayyah

1 24110 QU.D.165.S.1
Charcoal 

(olea)
=--23.92 =2190 =25 76.15 0.25 361-184

Area D: Phase 
3

2
24106a

QU.A.31.S.4

Bioapatite 
(right femur, 

adult)
--13.56 2970 25 69.11 0.22 1274-1112 Area A: 2nd 

HB disposal 
post- kiln 

usage3
24106c

Collagen 
(right femur,

adult)
--18.62 3000 25 68.81 0.22 1301-1156

4 24108 QU.A.36.S.5
Charcoal 
(tamarix)

--25.95 3250 25 66.73 0.23 1609-1490
Area A: youn- 
ger kiln-usage

deposit

5 24107 QU.A.34.S.1
Charcoal 
(tamarix)

--25.86 3310 25 66.21 0.22 1621-1514
Area A: older 

kiln-usage
deposit

6 24109 QU.B.90.S.4

Bioapatite 
(right 

humerus,
adult)

--13.51 3330 25 66.05 0.22 1690-1559
Area B: 

Barbotine 
grave

Table 1.5455

Finally, from one palaeo-botanical sample 
from Area C, from the sand (SU 116) on 
top of burials, comes a further dated sample 
(Table 2, No. 7). Because it points to an Early 
Bronze (ca. 23rd-22nd century calBCE) date 
while the graves in Area C display the same 
Barbotine pottery repertory as the in Area B, 
radiocarbon-dated to a younger age, we have 

54 Center for Applied Isotope.
55 I am indebted to Lorenzo Calibration for me.

to evaluate different possible explanations. 
Either, in this case too, we have a significant 
old wood effect in the Area C sample, or 
else, on the contrary, notwithstanding their 
apparent discrepancy, both are to be retained 
and building C-B1 ended its use significantly 
earlier than B-B1, even if the pottery 
repertory is common. The right humerus of 
the adult sampled in B-B1 could be just one 
of the more recent depositions of a long-
lasting burial tradition.
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No. Poznan57 Sample ID
(Area.SU) Material δ13C,

‰

14
C

age,ye 
ars BP

± pMC ±
(OxCal 
v4.2.4)

CalBCE 
date 2σ58

Deposits’ 
sequence in 
Qurayyah

7 Poz-79322 QU.C.116.S.1
Charcoal 

(olea) 3785 35 2340-2050

Area C: SU 
later than the

Barbotine 
grave

Table 2

10. Environmental Research
Michèle Dinies (DAI, Berlin) and Philipp 
Hoelzmann (FU-Berlin)

Knowledge about the natural environmental 
settings is essential for the understanding of 
land use systems: water and vegetation are 
prerequisite for human population and the 
local to regional geomorphology impacts 

56 This date was provided provided courtesy H. 
Kürschner, FU Berlin.

57	 OxCal	v4.2.4	Bronk	Ramsey	(2013);	r:5;	IntCal13	
atmospheric	curve	(Reimer	et	al	2013).	Calibration:	
Poznan Radiocarbon Laboratory.

strongly potential land use systems and 
settlement patterns.

The past environmental settings of the 
Qurayyah region are uncharted up to now. 
During a short reconnaissance tour in 
December 2015 we visited different localities 
in the larger region of Qurayyah and the 
archaeological site itself. A small number of 
on-site and off-site archives were sampled in 
order to test their suitability for geochemical 
and palynological investigations. 
Additionally, a few first archaeo-botanical 

samples out of the ongoing archaeological 
excavations had been floated and analysed.

The few so far sampled and tested sites will 
be presented in what follows, starting with 
the off-site profile.

Sections
QU 15-4: Section of a yardang several km 
northwest of the core of the settlement of 
Qurayyah (N 28° 49.262’; E 36°02.922’).

The Wadi Ghubai is a large and deeply cut 
wadi that flows from southwest to northeast 
of Qurayyah. (Plate 2.19a). About 5.5 km 
northeast of the site, in the fading foothills of 
the Hijaz mountains, sediment remnants were 
sampled. These yardangs were supposed to 
represent a shallow palaeolake, following 
a typical sequence known from other arid 
regions: in more upstream positions wadi 
sediments are deposited, followed by large 
alluvial fans further downstream, which may 
end in probably groundwater-fed shallow 
lakes. Several sediment yardangs exhibit 
identical sediment sequence (Plate 2.19b and 
Plate 2.20a, Table 3): a hardened carbonate 
crust covers the yardang, followed below by 
greyish-greenish calcareous, silty sediments, 
rich in molluscs (Plate 2.20a). The lower 
section comprises greyish, silty fine sands 
without molluscs. A hardened salt crust may 
indicate the transition into the weathered 
sandstone bedrock (the bedrock could not be 
reached). Neither pollen nor diatoms were 
preserved in the test samples. These findings, 
together with continuously high salt values of 

the ongoing geochemical analysis, point to an 
episodic flooding rather than a groundwater-
fed shallow palaeolake.

QU 15-4: In the section observed 
stratigraphy below yardang level

0-40cm
calcareous crust, weathered, 
therefore brownish-reddish 
outside, inside greyish

40-55cm
grey-greenish, darker calcare-
ous silt layer

55-130cm
grey-greenish, calcareous silt 
layers with numerous mol-
luscs; basis distinct

130-
150cm

light grey, silty fine sand, 
without molluscs

150-
175cm

greyish-whitish, calcareous 
salt crust with intercalating 
silty fine sand layers

>175cm

rust-stained, silty fine sand, 
partially with small dark 
(Manganese?) concretions 
and irregularly shaped calcar-
eous salt crusts; bedrock not 
reached

Table 3

Large surfaces in the northern part of the 
site have been classified as Fields by older 
surveys58. Three sections were sampled there: 
two nearby sections (QU 15-2 and QU 15-
3) exposed by a branch of the wadi crossing 
mainly the Fields area in the north-western 
part of the fenced archaeological site and one 
section in the centre of a visibly ‘enclosed 
field compound’ (QU 15-5).

58 Parr et al. 1970, Fig. 10 and see above.
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QU 15-2: Fields area section exposed by 
wadi (28°47.662’N; 36°01.541’E [+/- 3m]) 
and

QU 15-3: Fields area section exposed by 
wadi, with stone wall construction on top, 
localised

8 m south of QU 15-2. A salty silt sequence 
was deposited on the bedrock, with a hard 
crust covering the sandstone (Plate 2.20b 
and Table 4 and Table 5). The test samples 
were devoid of pollen and botanical macro-
remains.

QU 15-2: In the section observed 
stratigraphy below ground surface level
0-4cm light-brown, recent calcisol 

(desert soil); stones, molluscs 
and scattered sherds on the 
surface

4-24cm lighter brown, hard, salty silt
24-84 
cm

lighter brown, very hard, salty 
silt,
partially with concretions

84-
90cm

Whitish-brownish, hard 
(calcerous?) crust; partially 
extensively preserved on
the sandstone bedrock

>90cm sandstone (bedrock)

Table 4

  

QU 15-3: In the section observed 
stratigraphy below stone wall visible on 
the surface
0-25cm Stone wall

25-30cm porous calcerous silt layer
30-90 cm lighter brown, hard, salty silt

90-165cm darker brown, wetter salty silt, 
partially with concretions

165-
170cm

whitish-brownish, hard 
(calcerous?) crust; partially 
extensively preserved
on the sandstone bedrock

>170 cm sandstone (bedrock)
Table 5

QU 15-5: Fields area section (28°47.249’N; 
36°01.206’E). In the centre of a enclosed 
field compound, an area surrounded by 
stone settings forming a rectangular, a c. 1m 
x 1.5 m trench was dug. The last c. 40 cm 
were drilled by a hand auger. Wind-blown 
sand covered a light brown sequence with 
a distinct gypsum crystal layer about 60 cm 
below ground surface

level. About 115 cm the probably weathered 
bedrock was reached (Plate 2.20b, Table 6). 
The test

samples were devoid of pollen and botanical 
macro-remains.

QU 15-5: In the section observed 
stratigraphy below ground surface level
0-18 cm wind-blown sand
18-60 cm light brown, calcareous silt
60 cm gypsum crystal layer
60-115 
cm

light brown-greyish silt

>115 cm yellowish sediment (cf 
weathered bedrock/sandstone)

Table 6

Archaeo-botanical samples

Seven archaeo-botanical samples were taken 
out of the excavation Areas B and C. In Area 
B the sand layers SU 69, above and outside 

of building B-B1 and the fills inside the 
building SU 99 (sand with bedrock scales) 
and fill SU 96 were sampled (see above Fig. 
26 with Area B matrix). In Area C a sequence 
was sampled in the southern corner of the 
building, above the layer SU 118 (see Fig. 
30). The deepest, archaeo-botanical sampled 
layer is SU 116, lying directly on SU 118. 
The subsequently following layers above, 
SU 115 and SU 114 (split in SU 114B and 
above SU 114A), were sampled too. Only 
the 2 samples SU 115 and SU 116, layers 
of the collapsed building/grave of Area C, 
contained charcoal fragments large and well 
preserved enough for identification. Records 
of seeds and fruits are missing up to now. The 

Excavation SU Weight 
in gr.

Description Identification

Area B
SU 69 3.9 many very small charred 

fragments
no identification 
possible

SU 96 0.44 some small charcoal fragemts no identification 
possible

SU 99 0.40 2 small, charred fragments cf Olea
SU 99 0.15 several very small charred 

fragments
no identification 
possible

Area C
SU 114A <0.1 few, very small charred fragments no identification 

possible
SU 114B 0.1 few, very small charred fragments no identification 

possible
SU 115 1.15 1 charred fragment Olea
SU 115 0.7 several small charred fragments no identification 

possible
SU 116 0.04 1charred fragment Chenopodiaceae
SU 116 0.86 9 charred fragments Olea
SU 116 0.75 several small charred fragments no identification 

possible
Table 7
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results of the archaeo-botanical samples are 
summarized in Table 7.

While the findings of goosefoots 
(Chenopodiaceae) – a plant family widespread 
until today – could be expected, the olive 
charcoal fragments arouse our interest. In 
the southern Levant olive cultivation is 
documented since the Chalcolithic period, e.g. 
in Teleilat Ghassul in the Jordan Valley (about 
6500-6300 cal BP/4500-4300 BCE)59and in 
the pollen diagram from Ein Gedi (about 6300 
cal BP/4300 BCE)60. Yet, the role of olive 
cultivation in the northern Arabian oases is 
nearly unknown up to now. Olive trees are 
part of the natural mountainous vegetation 
in the Hijaz61. In Mada’in Salih very few 
olive charcoal fragments are recorded for 
the Roman and Nabatean Period up to now62. 
Olive charcoals of Qurayyah (SU 116) were 
14C- dated to 2340-2050 BCE (see Table 
2), indicating that olive trees were used in 
northern Arabian oases already during the 
late part of the Early Bronze Age.

First preliminary conclusions
Up to now no archives or indications for 
a permanent lake could be found in close 
vicinity of the site of Qurayyah, neither 
for early, middle nor the late Holocene. 
This strengthens the necessity of exploring 
surface water probably available only 
sporadically (in the best case seasonally) as 

59 Zohary - Hopf 2000.
60 Litt et al. 2012.
61 Kürschner 1998.
62 Bouchard 2011.

well as groundwater in Qurayyah for crop 
cultivation.

As was expected the samples from ‘field 
sediments’ tested so far were devoid of 
pollen and botanical macro-remains, so 
unfortunately up to now there are no botanical 
indications for the use of the postulated field 
enclosures, neither for their chronology.

The few first archaeo-botanical samples 
yielded only charcoal fragments, mostly 
to small or not well enough preserved for 
identification. Yet, a charcoal fragment 
of olive (Olea) dated to 2340-2050 BCE 
indicates a local presence of olive trees. 
Whether the olive charcoals

document olive cultivation or the use of 
‘wild’ olive trees has to be solved by further 
archaeo-botanical research in Qurayyah.

11. Conclusions
The first excavation campaign in Qurayyah 
has allowed us to clarify and establish a 
number of facts and therewith answer some 
long-standing questions about this important 
site. Investigations on the pottery kiln in Area 
A coupled with the geo-magnetic survey in 
its surroundings have proven the existence 
of a consistent (and durable?) Qurayyah 
Painted

Ware ceramic production is situ. The cal 
14C dates around the middle of the 2nd mill. 
BCE make it a clear early Late Bronze age 
and not Iron Age phenomenon. Also proven 

by these first analyses is the link between 
QPW and Barbotine production, something 
that pushes the pottery production activity 
further back into the Middle (?) Bronze Age. 
The details of construction and functioning 
of the kiln, on the contrary, still need to be 
investigated. This will be our goal for the 
coming campaign(s). While the QPW and 
associated Simple Ware pottery repertory 
seem rich in Area A, stemming as it does from 
a productive and not a living quarter, it will 
most likely not allow us to observe a durable 
diachronic development of assemblages.

Apparently also Area B and Area C, 
notwithstanding their different 14C dates (see 
above under § 8), seem each rather mono- or 
at best dual-phase sites. Their chronological 
lag may be due to a shift in location of 
the burial function from building C-B1 to 
B-B1, similarly to what has been witnessed 
in Mada’in Salih. A higher number of 14C 
samples needs to be analysed to clarify the 
situation here.

However this may be, Areas A-C are 
chronogically and functionally single 
instances and none of the above seems to 
be able to provide an enduring sequence of 
multi-phase, diachronic settlement layers 
and changing material culture on the site 
of Qurayyah. These issues can be tackled 
through the excavation inside the Residential 
Area, in Area D.

Also the investigation of the main geo-
morphological coordinates of the site – such 

as presence of permanent bodies of water, 
cultivated species, etc. – has been tackled 
during this first campaign.

Several questions remain, of course, still open. 
The first one we need to address is the dating 
of the extended site, i.e. the Fields area with 
the encircling city-wall that encompasses an 
unprecedentedly ample area (ca. 200 ha). 
Connected to this investigation is clarifying 
the geo-morphology and the functioning 
of the water resources on the site. Were the 
entire layout and it hydraulic installations 
to be dated to the 2nd millennium BCE, it 
would  represent the most ancient walled 
oasis agricultural area of this magnitude. To 
these questions and more we will dedicate 
our efforts in the next excavation campaigns.
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First Report on the results of archaeological excavations at the 
historic city of Faid (First Season 1435 H/ 2014 AD) 

Fahd al-Hawas,  Daifallh Allah Talhi, Abdulaziz Larj, Abbas Syed Ahmad, 
Jamal Abudl Raouf, Ahmed Abu al Qasim,  Mohammad  al-Nawasra, Salama Fayaz.

Abstract:
First season of archaeological excavations, 
at the historic site of Faid conducted by the 
Department of Tourism and Archaeology 
of the University of Hai in continuation to 
the discovery of important archeological 
components by the team of Saudi 
Commission for Tourism and National 
Heritage. The study included survey, 
excavations, restoration and preservation of 
the site since 2006 AD.

The scientific team started excavations at the 
site on Monday 16/4/1435 AH and ended on 
17/6/1435 AH. Various scientific activities 
including survey, excavation, restoration 
and protection of the site carried out in this 
season.

In this season, the site cleaned and contour 
map was prepared in addition all architectural 
elements documented in detail. By using 
international UTM system the grid of real 
heights of various areas of the site, inside 
and outside the fort and its surrounding area 
documented. 

A survey of the archaeological area of Faid 
was conducted to know the human settlement 
in the prehistoric period as some stone objects 
of old stone age were located in the area. 

Excavations started in the southern part of 

the old fort located between walls of the fort 
to complete the previous excavations. The 
target was to discover architectural elements 
in the area and to find the remaining parts of 
the wall of fort in the interior of southern part 
of the fort.

Archaeological artifacts collected during 
the excavations classified and studied as 
a variety of pottery shreds, decorated and 
painted and other stone objects found on the 
site representing different phases of human 
settlement in Faid.

The team also carried out restoration of 
all the objects and architectural elements 
located in the excavations.   Also, restored 
the foundations of architectural components 
and interior of the fort.

Introduction:
Faid is among the ancient towns located in the 
north east of the Arabian Peninsula. It played 
important role in the development of history 
of the region, as it was located on a strategic 
place of Iraqi pilgrimage route known as Darb 
Zubaydha. It was an important economic and 
trading center during its flourishing time.

The ancient town of Faid is located on the 
Iraqi Haj route (Darb Zubaydha) in the half 
way between the holy cities of Makkah and 
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Madinah al Munawrrah. There are different 
views regarding its name, the meaning and 
its location. Yaquit al Hamawi wrote that the 
name has various meaning one of it means 
“source of water” was good for the residents 
and other people passing by the town.  Also it 
means flower of al-Zafran”1. Also mentioned 
by Houqal as a town located on the right side 
of Makkah with other settlements2.

The name of Faidis mentioned in many old 
books written by various writers and travelers 
in the Islamic and pre-Islamic period. Al-
Hamari wrote about the town as ….located 
near the Ajja , Salma and Tai  mountains and 
is between half 0f Makkha and Baghdad. 
The people are Tai and the main mountain is 
called Salma3.

Faid witnessed several historical events before 
Islam and after Islam particularly during the 
Abbasid period when Faid was an important 
Islamic city in the Arabian Peninsula. It was 
an important Abbasid settlement that played 
an important role in the conquests of the 
Islamic era. In the golden era of Abbasid’s 
Faid developed as an economic and caravan 
center (Kufi pilgrimage route). It was a main 
town connected with the Abbasid capital of 
Baghdad and the holy lands.

Keeping in view the importance of this site, 

1 Al-HamawiYaquit bin Abdullah Muajjam Buldan 
Beruit 1977AD/1397 AH pp.282

2 Al-Nasibi Abi al-Qasim bin HawqalSurat al Ardh, 
Maktab al Hayat, Beruit , Lebanon 1992 pp 30

3 Al_hamairi Mohammad bin AbdulMinamAl-
Rawdh al Matar fi Khabr al-Aqtarwritten by 
Ahsan Abbas Lebanon 1984 pp 443-444

it needs more attention, more research, more 
excavation and surveys to find its reality 
and its historic and cultural value. The 
Department of Tourism and Archaeology of 
the University of Hail has concentrated on the 
study and excavations of Faid to explore its 
historic and cultural elements. Investigations 
started in 1435 AH (2014 AD) and shall 
continue for many years.

Geography of Faid: 
Several historians and travelers mentioned 
Faid and connected it with the mountains of 
Ajja and Salma. Al-Bakri mentioned Faid 
located east of Salma, while al-Yaquibi wrote 
about Faidlocatged at the base of Jabal Salma 
and al-Astakhri wrote Faid is the town of Tai.

The second group of historians and 
Geographers connected Faid with the Iraqi 
Pilgrimage route. Yaquit, al-Hamdani and 
Ibn Hisham al-Hami and Mouraj bin Umro 
wrote about Faid as village located on the 
Iraq Haj route.Qudama bin Jafar and Ibn 
Rusta mentioned Faid an important station 
for the Pilgrims coming from Iraq and going 
to the holy lands. Whi8le Ibn al-Jawzi wrote 
Faid is located at Four Manzilon the Iraq Haj 
route.

Another group of historians and geographers 
provided exact location of Faid and wrote that 
it is located half way between Baghdad and 
Makkah they are Ibn Khardania, al-Idrisi, al-
Maqdsasi, Yaqui, al-Humairi, Ibn Abdul Haq 
Baghdadi, Ibn Batouta, Ibn Jabeerand Ibn 
Rusta.  These writers mentioned Faiud located 

between Iraq and Makkah. AlsoQudama bin 
Jaafar and Ibn Rusta wrote that Faid has 
water conduits for farming and that it was a 
green area.

Faid at present located in the Hail region 
almost in the middle of the Arabian 
Peninsula (Plate 3.1d). It is in the southeast 
of the city of Hail at about 95 km at 
longitude 42-31 east and latitudes 27-7 
north at WadiSaha (Abu Shanan) and 
Wadi Abu al-Karoush.at about 14 kmnorth 
east of the well (umm Harouj) and 26 km 
northeast of the site of al-Gharibain. The 
mountain of al-Hawaidh is located 30 km 
in the northeast. The village of Al-Ajfar 
situated in the northeast and the village of 
Sameera in the southwest of it.

Faid was famous for its water resources, 
fertile land and agriculture. Al-Samhoudi 
indicated that Faid is located on the Iraqi 
pilgrimage route and has big market, wells, 
farms and palm gardens.

Faid is surrounded by arrange of mountains, 
in the west is located Jabal Qafeel at about 
7 km and in the same direction is Jabal 
Suaneen west of Faid about 10 km. In the 
east of Faid is Jabal Jaldiyaat about 30 km 
and in the south is located al-Jamahir famous 
for its coffee grinding holes. Jabal 

Bows in the middle of al-Thalabi and Faid 
at about 12 km. In the south west is located 
Jabal Dhalki al Ajam about 7 km from Faid 
and in the north west is located Jabal Hamar 

about 17 km from Faid and Jabal Hamiyan 
20 km from Faid.

Faid  has also several valleys such as 
WadiHawid east of Jabal Salma located 
between villages of al-Qasim in the north and 
villages in the southern hilly area. It is said 
that al-Hawaid and WadiFaid begins from 
Jabal al-Qafeel (west of Faid) and ended in 
the Abu Misran stream. In the east of Faid 
is ShoaitbUmro bin Abbas. The valleys of 
Faidare collected and ended in Shoaib Abu 
Misran. In the west of Faids there are valleys 
of Abu Karoush begins from east of Salma 
and ended  inQa’a al-Khafa. Wadi al-Zaqdi 
begins from Harat al-Sa’a and ended in 
WadiAbnuKaroush.Wadi Abu Misran begins 
from Dala al Ujam and ended in Wadi Abu 
Karoush. In the north of Faud is Wadi al-
Sarihat which is a collection of valleys  that 
begins from HaratFaid and ended in Rawd 
al Ain. Wadi al-Turba begins from east of 
Salma and ended in Al-Sahl where a dam is 
situated.Wadi al-Fahl runs parallel to Wadi 
al-Turba and joins with al-Saqia dam. Wadi 
al-Ghawail begins from south west of Jabal 
Salma and ended in WadiTurba at Sahal.

Faid has several basalt or Hara areas and the 
land is black covered by volcanic rocks. In the 
north of Faid is northern basalt area  runs in 
about 20 km long and 5 km wide area. Harat 
al Ghawailrunstowaredds al-Shannan and in 
the south of Faid is Hara al-Kari in addition 
to a basalt area in the south surrounding the  
town of Faid in the shape of crescent.
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Geology of Faid:
Faid is part of northwestern Arabian 
Shield and geologically it is composed of 
all elements of Arabian Shield in is rock 
formation and other components. Most of 
its area i covered by modern volcanic rock 
called al-Haraat (basalt area).The basalt area 
is covered by recent sediments while these 
volcanism is associated with the opening of 
Red Sea.

Due to the movement of continents and 
opening of the Red Sea the area of Faid 
surrounded by a number of mountains, 
plateau and highlands that made the land 
some time inclined and sometime flat.  These 
hills are composed of igneous and sandstone 
rocks.

The area surrounded by water streams and 
shoaibsis not deep but covers a wide area, like 
Wadi Abu Misran and Wadi Abu al-Karoush. 
While the rocks and hills found in the region 
are the main source of sediments spread in 
the valleys in addition to sediments from 
quadripartite period consisting of various 
sizes of  large and small stones, shifted by  
the action of wind and water covering the 
major part of valleys and its branches. 

The land survey revealed movement of 
stones, some local and some regional due to 
the geological impact. Tectonic movement of 
heavy rocks and stones from the mountains 
due to the volcanic activities and huge rocks 
and hills covered by the lava under high heat 
resulted in the development and chemical 

deposition of serval minerals. In addition 
to the rocks and hills covered by volcanic 
deposits created new types of rocks such as 
the rocks of Slate of grey color and Gneiss 
created by regional tectonic action forming 
huge deposits of grey and dark brown or page 
surface layers.

While granite and rhyolite rocks (plate 
1) found scattered on some hills and the 
streams in some valleys in addition to granite 
and rhyolite located on Jabal Umm Farouj 
particularly in its northwestern area under 
the volcanic rocks are widely scattered in 
valleys and its streams. These volcanic rocks 
are different to those located on other areas. 
It is due to environmental differences and 
impact of extreme heat that the granite rocks 
changed on Jabal al-Ajam and Jabal Umm 
Harouj into Granite gneisses.

Also located in the region quartzite rocks 
along with diorite rocks with prominent color 
and different to that of basalt rocks of black 
color. These are of young age as compare to 
all the rocks located in the area. Quartzite 
rocks are white in color smaller sized broken 
due to natural factors while some re dark 
brown m black and red in color. We found 
some grinding stones made of quartzite 
stones.

Perforated rocks also found in the region 
that are medium paste of Phaneritic texture 
and black color or dark brown burned like 
rocks. These are big in size about 1.5 m and 
lying one over the other. In the construction 

of the fort these rock are not used. Also, we 
did not find such rocks used in any building 
discovered in the excavations.

Firstly: Survey and Architectural 
Studies:
Documentation and survey continued on 
the site and contour maps were prepared 
connecting all the components of the site, 
elevation and other related information by 
using international system of UTM. The grid 
point 7 located in the southwest corner of the 
fort was noted.

After fixing grid point started preparation of 
squares for the grid and the suite divided into 
various squares to start work inside the fort 
(between external walls and interior walls). 
Each square consisted of 5m x 5m to facilitate 
excavation. 

A topographical map (contour) for all the 
components inside and outside prepared and 
a connection developed on the elevations and 
coordinates were documented (Plate 3.1b).

All the architectural elements registered 
inside the fort and its surrounded area 
including the new buildings, streets and even 
the trees and a special (data) file was prepared 
with the Arc Map program (Plate 3.2a).

In addition to topographical and architectural 
studies of the site, and preparation of plan and 
contour map, triangular plan for measuring 
contour,plan for elevation between the 
heights, and plan of inside and outside the 

site were prepared. Aerial photography and 
fixing the area of all architectural component 
inside and outside the fort (Plate 3.2b) and 
plan of archaeological and geological studies 
were prepared.

Secondly:  Archaeological survey:
Stone Age:
Geological studies of the Arabian Peninsula 
indicated that in the Miocene period the 
Arabian and African continent drifted at 
about 16-18 million years ago. It resulted in 
the development of Arabian Shield with pre-
Cambrian compositions in addition to sandy 
areas develop in the volcanic areas in the east 
(Plate 3.3a). 

Changes in the environmental and climatic 
conditions about 3 million years began 
Pleistocene era (3 million – 10 thousand) and 
Holocene (10 years before present).

The Pleistocene known as Ice Age witnessed 
cold and rainy seasons and later most of the 
Pleistocene about 20,000 to 12000 years 
faced a dry period. These changes in climate 
and environment affected the human life in 
the Arabian Peninsula.

The study area of Faid located in the middle 
of northern Arabian Peninsula is composed 
of igneous and sedimentary heights at about 
900 m above sea level. Faidissurrounded by 
basalt rocks (Harat),sand dunes and valleys 
and enjoy plenty of rainfall that supported 
agriculture and farming in the region. 
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Arabian Peninsula was the second area where 
ancient man put his feet from eastern Africa. 
He crossed the area of Bab-al Mandab in 
the south and cross the Sinai desert in the 
north before million years. Plenty of trees 
and animals attracted ancient people whose 
presence is located in the south and north of 
the Peninsula in Hadr al Maout, Dawadmi 
and Shuhatiya4. The lower Paleolithic 
and probably Oldwan and Acheulean era 
represented by the presence of ancient 
people in Arabia. Recent archaeological 
surveys indicated that Faid witnessed these 
Paleolithic sites.

Archaeological survey revealed at the site of 
Faid stone objects confirms that the area has 
witnessed human presence in the Paleolithic 
period who used quartzite, rhyolite, chert 
and sandstone rocks for making stone tools 
(Plate 3.3a and plate 3.38b). Ancient people 
depended on fauna and flora. Stone objects 
found on the surface in Faid area are limited 
and consisted of lower Paleolithic and 
Acheulean period such as Acheulean hand 
axes dated quarter million years indicating 
the technology and use of these stone objects 
(Plate 3.3a, Plate 3.8c). A short dry season 
prevailed in the lower Pleistocene period that 
ended Acheulean era.

The stone objects from the middle Paleolithic 
period dated 120,000 to 40,000 years 
suggested that the area of Faid witnessed 

4 Amirkhanov, “Research on the Palaeolithic”. 
Arabian Archaeology and Epigraphy 5. Whalen 
etal . A Lower Pleistocene site near Shuwayhttiyah” 
Atlal10,1994 pp.94-101.

the era of middle Paleolithic stone (Plate 
3.3 a-h)., The comprehensive survey of the 
area revealed similar stone artifacts on the 
terraces of hills, in valleys and interior basins 
at nearby Jubbah and highlands around the 
city of Hail5.

Upper Paleolithic period, the last old 
Paleolithic era dated 40,000-10,000 B.C the 
end of Pleistocene period represented by 
indirectly stone objects such as blades and 
scrappers, but this period is not clear in the 
Arabian Peninsula. However, this period 
witnessed hot and dry conditions. We do 
not know how long the middle palaeolitihc 
period prevailed in the region but we have 
evidence of human presence and activities of 
later era at Jubbah and Shuwaymis and that 
this period prevailed at Faid also.

The end of Pleistocene and beginning of 
Holocene was wet and rainy at about 10,000 
B.C.E but onward the Peninsula began to face 
a dry season and temperatures started to rise 
this resulted in the rise of sea level. However, 
the rainfall resulted in increasing flora and 
fauna and people involved in hunting and 
food gathering. It was the era of settlement 
and beginning of agriculture and farming. 
During this period the area of Faid develop as 
an attractive region for the Neolithic people. 
Several stone artifacts are located of this period 
around Faid (plate 4). The objects consisted of 
grinder and grinding stones, scrapers, arrow 
heads and burins (Plate 3.3a, Plate 3.8 e,f). 

5 Par,Petal “preliminary report on the second phase 
of the northern province survey, Atlal2 1978 pp. 
50-52.

The area of Faid attracted the Neolithic 
people, as the rocks for making stone 
tools were available, the area was good for 
hunting, food gathering and farming. The 
permanent settlement may have established 
in the forthcoming period of early and middle 
historic period and even in the Islamic era. 
In the Islamic Faid developed as a major 
trading, caravan and pilgrimage center. 
This established by the ongoing survey and 
excavations of the area.

Thirdly - Archaeological 
Excavations:
This year’s excavation started in the B 
Area located between the interior fort wall 
and the external wall in the south.  The 
work began in square (34) (Plate 3.3b) 
out of 20 external squares of the fort. The 
object was to know the use of the work and 
buildings in that area and to understand 
the architectural components and their 
connection with each other and to fixed the 
relations of the present buildings with the 
interior wall.

Also work  was completed in the 6 squares 
around the interior wall to complete the 
excavations of the last season target of it was 
to know the specifications of building and its 
relations with other architectural units inside 
the wall at  the south.

Work conducted in 8 squares in the east 
ofinterior wall of the fort. It was done to 
explore the remaining elements of the 
interior of southern fort and to know nature 

of buildings and towers particularly part of 
the wall in this area.

Strategy of excavations:
After completing the removal of upper 
surface debris and preparation  of drawings  
and  contour map a grid was laid and fixed 
the chief  or main point UTM at the real north 
joining he old grid plan oriented mainly at 
north. The purpose of this was to continue 
work with the previous excavations and get 
proper results in the future. The grid was 
laid of 5 x 5 m squares with a distance of 1m 
between each square to though debris and soil 
in one meter wide space between the squares.

After this we started excavations with the 
same old traditional system which is still 
useful as most of the international researches 
and archaeologists are still following the old 
system. This is due to lack of proper technical 
training and educational facilities to use 
modern computer system to get detailed and 
accurate results.

Based on the documentation program for 
archaeological excavations from each layer 
artifacts recovered and registered for each 
square. Artifacts registered on the bases of 
material while prominent artifacts numbered 
according to sequence. Special files prepared 
for this purpose using Total Station to record 
co-ordinates and GIS system used to prepare 
maps and charts. To the visible architectural 
elements, a sequence number wasallotted for 
their documentation and visible architectural 
element from each unit were studied carefully 
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in relations to other objects located in this and 
other units Rectifier program and Auto card 
used to document objects and architectural 
units found  during excavations.

Targets of Archaeological 
excavations:
In addition to academic targets, it was decided 
to investigate and achieve scientific targets of 
the excavation site in this season such as:

1. To explore architectural elements in the 
area located between walls of the fort in 
the south.

2. To know settlement patterns between the 
walls of the fort in the south.

3. To know technical specifications of the 
buildings.

4. To know the function of buildings and 
their use.

5. To explore remaining area in the south of 
the interior wall of the fort.

Squares:
W11, W10, V12, V11, V10, U12, U11, U10, 
T12, T11, T10, S12, S11, S10, R11, R10, 
W12, X11, X12.
The purpose of the excavations in these 
squares located besides the outer wall was to 
know the details of early foundations of the 
building in that area. In the previous season’s 
excavations conducted by the team of Saudi 
Commission for Tourism and National 
heritage discovered that small stones used 
in the foundations of external wall. Due to 
incomplete e excavation, the real foundations 
of walls not clearly understood. Therefore, in 

this season we tried to know the details of 
foundations and various stages of settlements 
and construction and specifications of 
buildings.

After cleaning the surface debris in all the 
squares layer and piles of fallen stones in 
in all directions located, not only besides 
the walls but in other areas also (plate 7), 
It means that all walls were fallen due to 
natural factors and not due to earthquakes or 
movement of earth.

After removing the layer of stones the 
foundations appeared, built with stones 
closely laid in the soil. We could observed the 
original foundations of wall for the buildings. 
We also located artifacts, glass pieces and 
pottery shreds scattered in the area besides 
the foundations.  The architectural unis were 
abandoned, walls fell down and settlement 
area changed into ruins. Present remains 
of buildings represented the last stage of 
settlement.

In the above squares, several complete 
architectural units discovered in the last 
season. In squares (R10, R11) parts of 
architectural units no. 1, and in squares 
(R10, S10, S11, S12) in architectural unit 
2 discovered. Also located in squares (S10, 
S11, T10, T11) parts of architectural unit 3, 
in squares (U10, U11, V10, V11) remains 
of unit 4 are found. In squares (V10, V11, 
W10 and W11) remains of unit 5 are located 
while in square (X11) parts of unit 6 and in 
squares (S12, T12, U12, W12, X12) parts 

of additional architectural unis behind the 
interior wall are located. 

In square (U11) parallel to the wall of external 
compound are found oldest architectural 
units of the unit (Plate 3.9c) that indicated 
that the human settlement date back to earlier 
than present settlement.

Squares( Y14, Z14, AA14, AB14, 
AC14, AD14):
Regarding architectural and construction 
style the entrance directly or indirectly 
contains historic and Islamic inscriptions on 
the facades. Main entrance was an important 
defensive element began in Baghdad during 
the Abbasid Caliph  Abu Ja’far al Mansour 
in 145H. It transferred later in the residential 
and religious buildings.

Entrances in the architectural units exposed 
during excavations matches with the social and 
religious traditions of Islam by maintaining 
privacy, protection  and security of the family 
avoiding direct access to external or internal 
of the houses and the central courtyard a 
place of family gatherings.

4-Courtyard: A court yard is usually an open 
area in the centre of the residential unit and 
was a central place shared by all members of 
the family and all family gathering and social 
activities took place here (Plate 3.10c).

It has different names in various Arabian and 
Islamic cultures. Courtyard in the middle of 
house with a well or water tank and open 

area. It was the basic element of each house 
in Islamic era. No building living, resident, 
military or religious, each building contains 
a courtyard in the middle of the house. 
Main purpose of courtyards was to have 
fresh air, light and protection from heat and 
other climatic effects. Inside eh residence 
a courtyard could of any size and shape 
according to plan and size of land. The walls 
were always high and strong.

2- Small circular stones (Plate 3.11e, Plate 
3.8c) or oval shaped from Basalt or 
granite or sandstone probably were used 
for grinding and crushing. They become 
soft and flat due to continued use.

3- Steatite soap stones, black in color. First 
shed is a part of the body of a bowl,  
located in square X11,locus 4.A curved 
edge of a bowl slightly curved rim, 
broken body  piece with a hole in the  
middle on a old restored body.  Second 
object is part of the body of a pot with 
a handle at the lower part. (Plate 3.12a, 
Plate 3.8d). A decorated steatite stone 
shred with deeply engraved straight 
lines on the body. There are signs of old 
restoration.

4- A circular shaped object  with two holes 
located  insquareno.AB14,locus 4.   One 
part is made of white calcareous stone 
(Plate 3.12b, Plate 3.8e) and other piece 
is that of a black basalt stone (Plate 3.12c, 
Plate 3.8f).
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5- A rectangular shaped sandstone grey 
color handle (plate 28, figure 20).Found in  
square T11,locus 2.  It was probably used 
for rubbing and crushing.

Metal objects:
Very few metal objects are located either of 
Iron or bronze. Iron arrow head located in 
square AB14, locus 5 and other in square 
S12.locus 5 also. \Arrow heads are similar 
(Plate 3.12e, Plate 3.11c). A few bronze 
objects are located consisting of hammers 
and one sheet decorated on the surface with 
deep dots (Plate 3.12f, Plate 3.9c). Second 
is a ring, it is highly oxidized so nothing is 
clear on it (Plate 3.13c, Plate 3.9f) Located 
in square V12, locus 3.

Glass Objects:
 Very few glass objects or shreds are located 
some found are colored and part of the body 
of a large bowl, brown in colored filled with 
soil and debris (Plate 3.13b, Plate 3.9c)  
located in square W!!,locus 7. Second object 
is a oval shaped bead with hole and decorated 
by geometric patterns. It is totally white in 
color (Plate 3.13c, Plate 3.9f) located in 
square V12, locus 3.

In spite of the fact that this is a first fieldwork   
and general study of the environment but we 
received  quite a lot information on the types 
of pottery, decorations and  other related 
artifacts. Also we learned about settlements 
near and around Faid.

Results:
1. Discovered first step of human in the 

region date back to the old stone age of 
Acheulean period such as Hand Axe 
approximately quarter million years. 

2. Two architectural units are located in 
this season’s excavations. first besides 
the interior wall  of the  fort,  and second 
outside the wall of the fort with a road 
diving these two units

3. Revealed five units of architectural 
components as part of second unit. These  
are complete units with rooms and general 
service places.

4. Discovered a street dividing the two 
architectural components but serving unit 
two only. For first unit there was another 
passage leading to interior wall of the fort.

5. It may be said that the exposed architectural 
units were either permanent residential 
rooms or some were used for the servant 
of the fort or guests or some were used as 
storage. 

6. The street dividing the two residential 
units was used by one unit only and for 
other there was another street, it means 
the two residential units were used for 
different purposes.

7. Two different phases of residential units 
are noted, first phase represented by 
architectural units connected with each 

other, while second is the only wall located 
in square (U!!) under the foundations of 
residential unit.

8. It was found that some architectural 
remains represented new architectural 
style and some consisted of stone pillars 
and some stand on bases on which  arched 
walls are  built.

9. It was revealed that the wall inside south 
of the fort towards east consisted of 22 
long also located two watch towers, one 
semi circular and other ¾ circular  in the 
south eastern angle of  the interior wall. 

10. The study revealed that the pottery and 
ceramic shreds are of three types:  Islamic 
type found in the Islamic world such as 
white thin shreds, alkaline ceramics, some 
copied tin ceramics and some local made. 
Most prominent shreds are ordinary thin 
white probably from Jalab, Samra. 

11. All collected decorated sheds are very 
few but suggesting trade relations between 
Faid and neighboring  Islamic world. 
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Report on the excavations a Jarash (6h and 7th season)
1435-1436 AH

Dr. Awadh al-Zahrani, Saeed al-Mashari, Muhammad al-Hamoud, Khalid al-Zahrani, 
Abdulaziz al Hanu, Faris al-Rasyis , Fahd al-Jabrin, Abdulaziz al-Yahya. 

Targets of Fieldwork :
Results of the excavations of 5th season were 
very encouraging thus it  was  decided to 
continue digging in additional  squares in 
the south of Tel  in which a big mosque was 
disclosed and under it another mosque in the 
previous seasons (plate 14).

This season’s targets were as follows:
1. To achieve further information about 

the site by excavating Tel from where 
large number of artifacts and material 
discovered.

a. To discover pillars of remaining 
mosque and buttresses supporting  
pillars of mosque, their importance in 
relation to  the site.

b. Highlight other parts of northern 
façade and eastern façade of Jarash 
fort and o remove fallen stones 
of northern, southern, eastern and 
western parts of the fort.

Field Work :

Firstly: Archaeological excavations:
Excavations included the site of last 6th and 
7th seasons several squares.

1.  Squares (Q, R, S 30):
The selected square in located in the south of 
Tel in center of the site above the fort where 

two mosques discovered one over the other 
as a result of excavations in  season 1434H 
covering an area of 10m x 10m according to 
the grid plan of the site (plate 2).

Upper surface was cleaned medium and 
large sized fallen stones, tiles and mixture of 
sand, mud and bones removed. Architectural 
components in these  squares consisted 
of two pillars of the mosque, one erected 
on mud base and erected in circular shape. 
Remaining height visible is 10cm, while 
other pillar erected on a stone base and 
cylindrical built with granite.  Over it mud 
bricks are placed in order of circular shape. 
Over the remaining part of pillar consisted 
for four circular stones o complete circular 
shaped pillar (plate 6). 

2.  Square S29:
Work in this square began by removing 
debris, stones and grasses from the surface 
and after 20 cm appeared in the south found 
stones in irregular shape probably were part 
of extended wall from neighboring square In 
west of the square located stones arranged in 
proper form . It shows presence of a wall at 
a depth of 40cm. It was built in proper shape 
and with well arranged stones. This wall 
extended from north to south in the eastern 
direction forming rectangular Shape 5m wide 
and 30cm long. In the southern part of the 
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wall an opening found for a door opening 
towards west at the place of Dhu Hijara. 
Such location is found on several temple sites 
in Arabia such as temple of Al-Fao.

3.  Square S3.
Digging reached square 29s in the direction 
of the temple after that we  continued to work 
in square 30s located  in the north of square 
29s where we removed debris, stones and 
bushes  from the surface up to 30 cm deep 
until we found signs of a pillar. Pillars are 
oriented from north to south and from east to 
west inside the mosque. At the fort appeared 
three pillars in continuation to previous 
pillars.  Pillars were erected at equal distance 
from north to south. At the end of square S30 
south wall extended from east to west.

4.  Squares R34 – S34: 
These two squares are located in the north of 
fort and was taken due to the continuity of wall 
of northern fort in the fourth season. Debris, 
sand, small stones, animal bones, ashes and 
bushes removed from the surface. Digging 
continued until 1.80 m until appeared hard 
stones virgin surface.  Also located some 
small and large fallen stones from the wall, 
three course of stone layers and remains of 
broken wall at 1meter deep.. It was built for 
defense or to beautify wall of the fort.  

5.  Squares 32x – 33x : 
Located at eastern façade of the fort we 
choose to dig the eastern wall of the fort part 
of which appeared in the 1st and 2nd seasons. 
Began work by removing debris consisting of 

small stones, sand, mud and roots of plants. 
Here clearly appeared remains of eastern 
wall and two courses of sand stones 65 cm  
wide and  the exposed length of wall about 
12 meters , 80cm high.  Stones were probably 
taken from other place or outside the fort. 
Planning of outside the wall indicated that it 
is part of the wall found inside at a depth of 
1m. Its purpose was for defense or to beautify 
wall of the fort.

Archaeological perspective:
Archaeological perspective about present 
two seasons correspond to previous seasons 
excavations. Prominent artifacts included a 
small part of metal  plate in which engraved 
Musnad al Janubi inscription in addition to 
following  artifacts:

1.  Pottery  objects:
Pottery objects included part of large jars, 
cooking pots, cups, plates normally made of 
brown paste, soft, polished  and decorated 
with geometric  patterns of dots, curved, 
crossed and zigzag lines outside.

2.  Stone objects:
These objects are made of steatite stones pots 
some are restored and reused. These are of 
soft and flat surface.  There are no outside 
decorations on  these objects (plate 9a, b and 
plate 10).

3.  Glass objects:
Several glass pieces in various colors are 
located consisting of rims, neck, body, bases 
of different size and shapes.

4.  Metal objects:
Very few such objects are found. A plate with 
inscription in Musnad al- Janubi is the most 
prominent metal object in addition o another 
small metal piece, nails, unclear oxidized 
objects and iron slag (plate 9c).

Development of site:
1. Northern part of wall was exposed in 6th 

season further work was done to clear 
remaining part in 7th season. Fallen stones 
from the outer wall were collected and 
placed in original position. 

2. In 6th season restoration work was started 

by the previous team pillars were restored 
and in their proper shape.

3. Team studied in detail exposed parts of 
one of the arches located between the 
arch and the pillar. Measurements and 
drawings were made of the arch and he 
row to get clear picture of it.

4. Large part of foundations of external 
wall of eastern part of the fort of Jarash 
revealed in season 8th season. It was 
restored and its stones placed in original 
place.  

Jarash	(6h	and	7th	season)	1435-1436	AH

Artifacts of 6th season

No. Registration 
number Material Square                         Description

  1 C6/6-1 Pottery Q31
6 pottery shreds, part of neck, rim, red paste, 
decorations on outer surface. one without 
decorations

  2 C6/2-2 pottery Q31
Two prominent rim attached outside the body, 
exterior decoration.

  3 C6/3 Pottery Q31
Part of body and neck, outside body rough and 
coarse, thick and neck and rim. 

  4 C6/4-2 Pottery Q31
Body part of a bowl, red ware with outside deeply 
engraved decorations.

  5    C6/5-2 Pottery Q31 Two shreds of body attached to the base  

  6 C6/6-2
Decorated 
shreds

Q 31
Part  of body and base, decorated shreds, white 
paste,  body shred blue in color.

 7  C6/7 Stone R31
Part of steatite stone, cylindrical shaped with a 
hole in the middle.

 8 C6/8 Metal R31 A metal plate with Musnad  al Janubi inscriptions
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No. Registration 
number Material Square                         Description

10 C6/10 Metal R31 Small oxidized bead with  hole  in the middle
 11 C6/11 Glass R31  Body part with a hole in middle

 12  C6/12 Glass R31
Part of the rim of a glass bottle, green attached 
with the body

 13  C6/13 White egg R31 Part of a egg shell thin and yellow surface

Artifacts of 7th season

Number Registration
number Material Square Description

 1 C 7/1 Pottery 33x
Part of a the body of pottery bowl, decorated 
body surface, of triangles, bed heating wheel 
made.

2 C 7/2 Pottery R34
Part  of the neck brown paste, body decortated, 
good heating, wheel made.

3 C 7/3 Pottery R34
Part of pottery neck, brown color, deep lines 
decoration, low heating, wheel made.

4 C 7/4 Pottery X33
Part of a pottery bowl, brown paste, zigzag 
lines decoration on body, hard heating, wheel 
made.

5 C 7/5 Pottery S29
Part of the body of a bowl, brown paste,  
triangles on body, dot underneath, low heating, 
wheel made.   

6 C 7/6 Pottery X32 Part  of handle, brown paste, heating signs.

7 C 7/7 pottery X32
Part of the body of a bowl, brown paste, 
decorated by parallel lines with circles in 
between, low heating, wheel made. 

8 C 7/8   Pottery R34
Part of the body of  bowl, brown paste, 
meandering lines decoration with straight 
lines ,hard heating, wheel made

9 C 7/9 Pottery R34
Part of the neck of a bowl, red paste, triangular 
designs, hard heating, wheel made.

Number Registration
number Material Square Description

10 C 7/10 Pottery R34
Part of the base of a bowl, dark  brown paste, 
hard heating, wheel made.

11 C 7/11 Pottery R34
 Part of the body of  a bowl, dark brown paste, 
meandering lines decoration on body, low 
heating, wheel made

12 C 7/12 Pottery R34
Part of the neck of a bowl, brown paste, deep  
meandering lines decoration, low heat, wheel 
made. 

13 C 7/13 Pottery R34
Part of the body of a bowl, brown paste, 
, decorated by straight parallel lines, hard 
heating, wheel  made. 

14 C 8/14 Pottery R34
Part of the body of a bowl, brown paste, hard 
heating, wheel made.

15 C 7/15 Metal S29  Piece of a nail.
16 C 7/16 Metal S29 Part of a metal piece.
17 C c/17 Glass S30 A glass shred

18  C 7/18
Steatite 
soapstone

S30 Piece of a steatite stone.

19 C 7/19 Ceramic S30 P art of a kettle.

20 C 7/20 Pottery S30
A pottery  shred, brown paste, low heat, wheel 
made.

21 C 7/20 Metal S30 Part  of a spoon.
22 C 7/22 glass X32 A glass shred, blue to green , transparent.
23 C 7/23 glass X32
24 C7/24 Metal X32 Metal object need cleaning

25 C 7/25 Glass  X32
Part of a small bottle, greenish blue, decorated 
interior and exterior.

26 C 7/26 Ceramic  X32
Part of a small bowl, greenish blue, decorated 
interior.

27 C 7/27 pottery S29
Part of the body of an object, decorated 
outside.

 

Jarash	(6h	and	7th	season)	1435-1436	AH
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Introduction
Archaeological and geomorphological 
fieldwork was undertaken over four weeks in 
February and March 2013 in the provinces 
of Jizan and Asir (Plate 5.1). The primary 
goals of the work were to: (a) survey for 
locations with early stone tools in order to 
expand the number of archaeological sites 
and the range of artefact material; (b) identify 
geological deposits and sedimentary sections 
that might provide palaeoenvironmental and 
chronological context for the archaeological 
material. Survey focussed on a selection of 
areas, chosen because they have previously 
yielded evidence of early stone artefacts, 
or because they are areas identified in 
earlier survey work as having potentially 
attractive geological, geomorphological and 
topographic conditions for human occupation 
and the preservation and visibility of 
archaeological evidence (Bailey et al., 2012b; 
Devès et al., 2012, 2013). In total, over 50 
locations were visited and logged using GPS, 
the majority with Palaeolithic artefacts, over 
700 in total, including artefacts typical of 
Early (ESA), Middle (MSA) and Later Stone 
Age (LSA) affinities. Preliminary analysis 
of the collected lithics was conducted prior 
to their deposition in the Sabiya Museum, 
Jizan Province. Samples for specialist 

1 Department of Archaeology, University of York, 
The King’s Manor, York, YO1 7EP, UK

2 Department of Archaeology, Classics and 
Egyptology, 12-14 Abercromby Square, University 
of Liverpool, L69 7WZ, UK

palaeoenvironmental and dating analyses 
were collected from a number of locations, 
and were prepared for shipping back to the 
UK. The following report summarises the 
observations by area. 

Background
Considerable recent new work has focussed 
on the search for Palaeolithic sites in 
Saudi Arabia and more widely in the 
southern Arabian Peninsula, given its key 
geographical position between Africa and 
Eurasia, with the expectation that there 
should be an abundant distribution of early 
human occupation extending back to very 
early periods of the Stone Age (Armitage 
et al. 2011; Delagnes et al. 2012, 2013; 
Groucutt & Petraglia 2012; Petraglia et al. 
2011; Rose et al. 2011). However, the record 
is still very patchy, chronological control 
is limited, and large areas still remain to be 
explored in detail. In the DISPERSE project 
(Bailey et al., 2012a) we have focused on the 
Southwest region of Saudi Arabia, because 
of its proximity to Africa, the likelihood of 
relatively easy population movement directly 
across the southern end of the Red Sea in the 
vicinity of the Hanish Sill (Lambeck et al., 
2011), the probable importance of coastal 
regions in human dispersal, and the generally 
favourable environmental conditions for 
human occupation in the southern Red Sea 
escarpment and coastal plain throughout the 
climatic changes of the Pleistocene, including 
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an extensive and now-submerged landscape 
extending for up to 100 km westward of the 
present coastline during periods of low sea 
level.

Our aim in DISPERSE is to undertake new 
archaeological and geomorphological survey 
in the region, combined with mapping 
techniques to reconstruct landscape evolution 
from the regional to the site scale, and to 
assess the relationship between Palaeolithic 
sites and their landscapes and the impact 
of physical landscape characteristics and 
environmental factors on the nature and 
distribution of early human settlement and 
dispersal. This work includes exploration 
of the now-submerged landscape, which is 
reported elsewhere 

Methods
Prior to survey, satellite imagery 
(LandsatGeoCover 2000/ETM+ Mosaics 
and imagery accessed through Google Earth 
imagery) and DEMs (ASTER GDM v2 and 
SRTM 90m v4.1) was used to map and classify 
landforms, with ground-truthing visits in 
May–June and November 2012 (Bailey et al. 
2012; Devès et al. 2012, 2013; Inglis et al. 
In Press). Landforms were assessed for their 
potential for surface Palaeolithic archaeology 
and preservation of, and access to, potentially 
artefact-bearing stratigraphy. Survey in 
February 2013 focused primarily on areas 
of low sedimentation and high potential for 
visible surface archaeology, to rapidly assess 
the region’s archaeological potential. 

A four-wheel drive vehicle was used to 
access target areas, with further exploration 
on foot. Areas targeted included lava flows 
and exposed bedrock, especially on flat 
and elevated terrain providing a good view 
over the surrounding landscape. Previous 
experience in this region and elsewhere has 
shown that these vantage points often attract 
prehistoric people, and artefacts dropped in 
such locations can remain in place for many 
millennia without further disturbance or 
burial by sediment cover. 

In the target areas the terrain was slowly 
traversed on foot by team members spaced 
at 5–10m intervals walking along transects 
of 100–500m distance, sometimes further, 
the distances varying according to local 
circumstances. Key geomorphological 
features for dating landscape evolution, 
such as raised beach terraces and sections 
in quarries, were also targeted for sampling 
and dating where appropriate, and accessible 
sections were scanned for the presence of 
artefacts visible in situ. 

Fifty-four target areas were explored in 
this way, and Palaeolithic artefacts were 
recorded at the great majority. Following 
the practice established in the 2012 surveys, 
all locations visited and artefacts observed 
were logged with a hand-held GPS and given 
a unique Waypoint (WP) number with its 
own GPS coordinates. Artefacts located in 
a given target area but further apart than the 
horizontal margin of error in the recording 
equipment (typically ±5–10m for standard 
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hand-held GPS) were given different WP 
numbers. In areas with high densities of 
artefacts, a sampling strategy appropriate 
to the local conditions was employed. For 
example, at one Waypoint the number of 
artefacts was counted within four 5m x 5m 
squares distributed across a 200m transect, 
but only a sub-sample of artefacts was 
removed. In another case, all lithic material 
within a 2m x 2m square was collected 
for later examination to determine more 
accurately what was worked and what was 
naturally flaked. Photographs were taken of 
artefacts in situ before removal and of the 
surrounding terrain. 

The WP number is the key identifier attached 
to all records and labels and allows for the 
integration of all relevant data including 
artefact locations, photographs and other 
descriptive information within a single 
relational database or GIS. Over 700 lithics 
were recorded in this way and collected 
for later cleaning and preliminary analysis 
prior to deposition in the Sabiya Museum 
in Jizan Province. In 2014, the DISPERSE 
project retrospectively grouped the 2013 WP 
numbers into ‘Localities’. These numbers 
have been added where appropriate to this 
preliminary report in this monograph to ease 
understanding and cross-referencing of the 
locations discussed in future analysis and 
publications. 

Southern Jizan
Wadi Nakhlan and Jebel Akwah

Investigations in the area East of Sabiya 
focussed on the twin cinder cones of Jebel 
Akwah, and the line of schist and granite 
jebels that run NW–SE behind the cones, as 
well as the upper parts of Wadi Sabiya and 
Wadi Nakhlan (Plate 5.2). Ten locations were 
visited in this area, and artefacts observed at 
all locations. 

Jebel Akwah
Lava flows at the edges of both of the cinder 
cones were visited. On the northern cinder 
cone, a few Palaeolithic artefacts made on 
local basalt, both of ESA and MSA type, 
were observed on the edges of the lava 
flows (WP485–491/L0015 and WP479–484/
L0014), along with two rounded pebbles that 
may have been transported onto the lava flow 
by humans for use as hammerstones (WP470–
478/L0013). No artefacts were observed on 
the Western flanks of the Southern cinder 
cone (WP400–403/L0001), and two rounded 
pebbles were observed on the lava flow 
above the wadi that runs between the jebels 
(WP518–520/L0019).

Wadi Sabiya
The incision of Wadi Sabiya and its 
tributaries through the sediments lying to 
the south of the Jebel Akwah cinder cones 
exposes up to 15m of silts, wadi sands and 
gravels preserved under volcanic tuff (Plate 
5.3a), extending over a number of kilometres 
(WP513–517/L0018; WP521–524/L0020). 
No artefacts were observed in these sections, 
yet the current (although problematic) date 
of c. 0.3mya for the deposition of the tuff 
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(Müller 1979) opens the possibility that 
stratified ESA-age artefacts are preserved in 
these deposits.  

Further upstream of the quarried area, 
the wadi incises through a basaltic dyke 
(WP525–6/L0023). An andesite flake and 
discoidal basalt core indicate potential ESA 
or MSA activity in the area.

Two areas were visited where wadis flow 
through the line of schist jebels that run 
parallel to the escarpment and rift:

· At WP529–538/L0024, material recovered 
from the jebel adjacent to the wadi ranged 
from ESA and MSA material on basalt 
and chert to potentially later LSA material 
made on shale.

· At WP498–502/L0017, on linear jebels of 
schist and basalt, quartzite and basalt ESA 
and MSA artefacts were observed.

Only ceramics and two small undiagnostic 
flake artefacts were observed on the alluvial 
terrace to the East of the line of jebels at 
WP493–497/L0016. It thus appears that 
this alluvium, which overlies the volcanic 
tuff observed in Wadi Sabiya, is post-
Palaeolithic. Two OSL samples were taken 
from the alluvium where it was exposed in 
a small quarry (WP504) in order to date this 
major landscape unit. 

Abu Arish Lava Flows and Wadi 

Jizan Lake

Wadi Jizan Dam Lake
Palaeolithic artefacts were observed on 
a lava flow at the western edge of the lake 
behind Wadi Jizan Dam (WP415–417/L006). 
The artefacts, flakes and cores on quartzite, 
basalt and chert appear to be MSA and later 
(Plate 5.3b). The site itself is on a vantage 
point above the dam lake, where, prior to 
the construction of the dam, at least four 
main wadis flowed together into Wadi Jizan, 
affording commanding views over an area 
potentially attractive for animals due to the 
presence of fresh water. 

The area of lava flows that extend below the 
dam, East of Abu Arish, was investigated at a 
number of locations:

· WP421–422/L0008: no artefacts were 
recovered from what appears to be quite a 
porous, low quality basalt flow.

· WP423–429/L0009: an ESA basalt core 
and MSA basalt and chert flakes were 
observed, on a younger, less-porous flow 
of lava above WP421–422.

· WP574-578/L0029: on the edge of the 
same, younger lava flow as WP423–429, 
cut by a wadi, a single broken andesite 
pebble was observed, possibly transported 
from the wadi bed by humans.

· WP572–573/L0028: in an area of lava 
away from any marked watercourses, 
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basalt (ESA) flakes and quartz flakes 
(potentially later than MSA) were 
observed.

· WP561–570/L0027: basalt ESA and MSA 
flakes were observed on a lava terrace 
above Wadi Jizan. Samples of lava were 
also taken for dating from this location.

· WP540–546/L0026: ESA and MSA 
artefacts on basalt, chert and andesite 
were observed on the lower part of a lava 
flow adjacent to a wadi.

In a quarry to the south of the main Abu 
Arish-Fayfa road, quarrying has exposed 
deep sequences of wadi sands and silts 
preserved below in situ lava flows (WP408–
412 & 579–585/L0003). Samples of this 
lava were taken for dating. On the surface 
of the lava, a range of lithics was observed, 
including MSA quartz and chert flakes as 
well as ESA basalt flakes. This area, like that 
of the sediments preserved under tuff near 
Wadi Sabiya, contains high potential for the 
preservation of stratified material. 

Jebel Umm Al Qumam
The two cinder cones of Jebel Umm Al 
Qumam, SE of Abu Arish and close to the 
modern town of Al Wahmah were revisited 
after a brief reconnaissance in May 2012. An 
extensive array of lithics was recovered from 
the lava flow that extends to the SW of the 
northernmost cinder cone (WP413A–414/
L0005 and WP430–460/L0010). Over 50 
lithic artefacts including flakes and cores 

were collected and logged from this area, 
predominantly ESA and MSA material 
on basalt, with some on chert (Plate 5.4a) 
and quartzite, as well as a potential LSA 
retouched chert flake. The area appears to 
have been consistently a major focus of 
activity throughout the Palaeolithic, and 
should be investigated more fully in future 
seasons.

The lava flow is covered by later sediments 
in the form of orange-red alluvium, and, 
overlying this there are more recent dunes 
that are undergoing erosion by small wadis. 
These two landscape units, post-dating 
the lava, may potentially contain stratified 
archaeological material. In order to date 
the succession of these units to focus future 
investigations, further, OSL samples were 
removed from the alluvium in one location 
(WP892), and from the aeolian material 
in two other locations (WP893/L0055 and 
WP898/L0010).

Northern Jizan and Asir 

Wadi Aramram, Jebel Baqarah and 
Jebel Lababa
Wadi Aramram, draining from the escarpment, 
runs through the gap between the sandstone 
and quartzite Jebel Baqarah and the volcanic 
Jebel Lababa, both marked topographic 
features in their landscape, before flowing to 
the sea (Plate 5.4b). The wadi was visited at 
three locations:

· WP865–875, & 885–888/L0053: on the 
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flanks of sandstone jebels to the north 
of Jebel Lababa, MSA sandstone flakes 
were observed. Behind these jebels, in 
an area of trapped sediment incised by 
wadis, a mixture of undiagnostic chert and 
quartzite lithics was observed in the wadi 
bed.

· WP876–886/L0054: basalt ESA and MSA 
artefacts were found on the lava flow at 
the eastern edge of Jebel Lababa.

· WP861–863/L0052: no artefacts were 
observed at this location, an area of 
exposed schist and quartzite that forms a 
topographic high in the landscape

Jebel Hashahish
The rockshelters in the lava flow at the base 
of Jebel Hashahish located in November 
2012 were investigated further (WP857–858/
L0051). Above the rockshelters, a mixture of 
MSA and potentially later flakes and cores on 
quartz, basalt, indurated shale and chert were 
observed.

Granite Outcrops
A series of granite outcrops to the east of the 
Shugaig-Muhayil road were visited (WP607–
622 & 804–850/L0033), and yielded a large 
number of artefacts. A transect of 1km was 
walked between two of these outcrops (Plate 
5.5a). Artefacts include MSA and ESA 
material, as well as potentially later material 
on a range of raw materials, such as basalt, 
quartz, chert and sandstone.

Western Edge of Harrat Al Birk
The volcanic jebel identified as WP041 in 
November was re-visited, and a large range 
of additional lithics was logged and recovered 
(WP594–606/L0032) to add to those already 
recorded. The material was almost exclusively 
ESA and MSA and on basalt, although one 
chert endscraper was also observed which 
may be later in date. This further underlines 
the site as an important locale for human 
populations throughout prehistory.

Wadi Najla
Bounded by old lava flows that overlie schist 
and sandstone bedrock, Wadi Najlan runs 
from a large, flat basin c.10km inland to the 
sea through a deep gorge incised through 
more recent lava flow deposits that have left 
spectacular cliffs of columnar basalt. In this 
gorge, major deposits of tufa were observed, 
marking periods of a wetter environment, as 
well as deposits that could have dammed the 
wadi flow. This lava flow ceases ~6km from 
the sea after which the valley broadens once 
more to reflect its ancient topography. 

Artefacts were observed at a number of 
locations along Wadi Najla. 

· WP676–693/L0039: on the flanks of an 
isolated jebel in the basin at the head of 
the wadi, many MSA and some potentially 
ESA lithics were observed, as well as 
deposits of heavily weathered tufa, which 
were sampled for further analysis.

· WP695–706/L0040: at the head of the 
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gorge incised through the lava, numerous 
ESA basalt lithics were observed on the 
lava surface. Within the gorge, samples 
of lava and tufa were taken for dating and 
further analysis.

· WP765–769 & 801–802/L0041: only one 
potential MSA quartz flake was recovered 
from the lava flow overlooking the deep 
gorge at this point, but the extensive tufa 
deposits in the wadi bed were sampled for 
palaeoenvironmental analysis and dating 
(Plate 5.5b).

· WP770–783 and WP803/L0042: potential 
MSA and some ESA lithics on basalt and 
andesite were observed on an alluvial 
terrace in the base of the gorge. Above 
this, on the lava flow overlooking the wadi, 
ESA and MSA basalt flakes were observed. 
A tufa deposit from the base of the wadi 
was sampled for palaeoenvironmental and 
dating analysis, along with lava from the 
top of the lava flow.

In addition to investigations in the main wadi, 
the headwaters of a small tributary draining 
the lava flows were visited (WP785–800/
L0049). Here, alongside tufa deposits 
(sampled for palaeoenvironmental analysis 
and dating), ESA and MSA basalt artefacts 
were observed. 

Wadi Dhahaban
At the mouth of Wadi Dhahaban, on its 
southern edge, an apparently disused quarry 
was investigated (WP292/L0034) as a result 

of observations in May–June 2012 of a deep 
marine sequence preserved in the wadi cut, 
underlying surface scatters of lithics. 

Closer inspection of the quarry, where 
thick deposits of beachrock overlying lava 
flows are exposed, revealed ESA and MSA 
artefacts both on the present surface of the 
beach deposits and also on the surrounding 
lava flows. In addition, a number of flakes 
embedded within these beach deposits were 
exposed where the deposits are cut by a small 
wadi (Plate 5.6a). 

The exact relationship of the deposition of 
the beach deposits to the lithics is unclear 
- a number of lithics lie in a clast-rich unit 
at the base of the sequence, consisting of 
well-rounded cobbles of lava. The lithics 
themselves are relatively unweathered 
indicating that they have not moved far 
from their environment of deposition 
(Plate 5.6b). The entire unit is cemented by 
carbonate deposition, presumably linked to 
the development of the beach rock deposits 
that overlie it. Overlying the clast-rich unit 
are bedded deposits of beach shell sand that 
also contain embedded lithics.

The beach sediments were sampled for OSL 
dating and further analysis where they were 
exposed in the main quarry area, as well as 
in the area containing the embedded lithics. 
Further detailed research at this key site 
is required in order to fully date and map 
the beach sediments and to confirm their 
relationship to the embedded lithics.
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Al Birk Coastal Sites
A number of coral terrace outcrops along the 
modern coastline were visited to investigate 
in more detail observations of potential 
lithics made by earlier authors as well as by 
the DISPERSE team in May–June 2013.

Coral terraces were visited at four locations 
south of Al Birk:

· WP287–288, 627–40 & 669–670/L0035: 
ESA basalt flakes and cores were observed 
on the lava flows above the raised coral 
terrace, upon which lay MSA basalt flakes.

· WP289, WP641–649/L0036: MSA and 
ESA artefacts on basalt were observed on 
the upper, disturbed parts of coral terraces 
overlying lava flows.

· WP650–653/L0037: an MSA flake was 
observed on the lava flow above an area 
of coral terrace.

· WP654–668 & 672–674/L0038: at CASP 
site 216-208 (Zarins et al. 1981) extensive 
scatters of ESA and MSA basalt artefacts 
were observed on coral terraces on two 
sides of a volcanic jebel, including a crude 
handaxe, radial cores and flakes.

Northern Harrat Al Birk/Wadi 
Shafqah
A preliminary reconnaissance visit was 
undertaken to the northern edge of the Harrat 
Al Birk. Whilst the visit was brief, MSA 
artefacts were identified at three locations: 

two on lava flows adjacent to the present 
wadi that cuts deep gorges through them 
(WP715–726 & 744/L0044, and WP732–735 
& 745–746/L0046), as well as on the slopes 
of a basalt and quartzite jebel (WP727–730/
L0045). Undiagnostic Palaeolithic artefacts 
were observed on the surface of an area of 
lava adjacent to the wadi (WP737–741/
L0047). 

Rock art was observed in a small valley 
adjacent to the main wadi at WP717–719/
L0044 (Plate 5.6c). The art, engraved on 
columnar basalt lava flows, is concentrated in 
two areas, with the first covering around 5m2. 
The second, larger concentration continues 
for about 8m along the edge of the flow. 
This site requires more detailed recording 
and typological analysis, and also points to 
the need for further investigation to look for 
more rock art in the immediately surrounding 
area.

Given the deep Quaternary sedimentation 
in the area, there is high potential for the 
survival of stratified sites, with deep wadi cuts 
allowing potential access to these sediments. 
The observation of tufa deposits adjacent 
to the main wadi (WP742/L0048) also 
highlights the potential for environmental 
and hydrological reconstruction in the area, 
and a sample of this tufa was taken for further 
analysis. 

Conclusion
The results of this field season highlight 
the significant potential of the Jizan area 
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for furthering our understanding of the 
Palaeolithic of the Arabian Peninsula. In 
addition to extensive archaeological remains 
in the area, which span the ESA, MSA and 
LSA, there are multiple areas and landscape 
features such as tufa outcrops and coral 
terraces that hold the potential to contribute 
significantly to our understanding of 
Quaternary palaeoenvironments in Southern 
Arabia. 
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The al-ʿUlā–al-Wajh Survey Project: 
2013 Reconnaissance Season

Zbigniew T. Fiema, Laïla Nehmé, Dhaifallah al-Talhi, and Will Kennedy

The reconnaissance season of the al-‘Ulā–al-
Wajh Survey Project (UWSP) took place in 
October 5-8, 2013. The project is directed by 
Dr. Zbigniew T. Fiema, University of 
Helsinki, Finland, and it is affiliated with the 
Finnish Institute in the Middle East. The 
participants in the project included Dr. Laila 
Nehmé, CNRS Paris, Prof. Dhaifallah al-
Talhi, University of Ha‘il, and Mr. Khalid 
Hassan Al-Haiti, SCTA. Two archaeologists 
from other countries – Mr. Muhammad Matar 
al-Dhaheri from Abu Dhabi and Mr. Abdallah 
Muhammad al-Badi from Oman – have also 
participated in the fieldwork. The Project is 
most grateful to Dr. Ali al- Ghabban, Vice-
President for Antiquities and Museums of the 
SCTA, for the permission to carry out the 
fieldwork, and to Dr. Jamal S. Omar, SCTA, 
for assistance and support. In al- ʿUlā, Mr. 
Mutlaq S. Al-Mutlaq and Mr. Abdulraḥmān 
Fāliḥ al-Balawī should be offered thanks for 
all assistance and the expertly guidance in 
the field. Prior to the fieldwork, substantial 
help was received from Dr. Jérémie 
Schiettecatte, CNRS Paris, who has shared 
with the project the database of the 
archaeological sites in the KSA and who has 
prepared a preliminary GIS analysis of the 
survey area. The UWSP is most grateful for 
his contribution.

The survey area (Plate 6.1a) is an approximate 
quadrant with its NE corner at al-ʿUlā (26º 
36‘ 28.16‘‘ N; 37º 55‘ 26.84‘‘ E)  and the SW 
corner at the Red Sea coast (25º  21‘10.52‘‘ 

N; 36º 53‘ 36.92‘‘ E), which is located south 
of the outlet of the Wādī al-Ḥamḍ, and of 
Cape Kurkumah (Rās al-Jurayjīb). The 
UWSP is concerned with ancient land 
connections between the area of al-‘Ulā and 
the Red Sea littoral, the latter especially in 
the area of the modern city of al-Wajh (26º 
14‘ 2.17‘‘ N; 36º 28‘ 5.78‘‘ E). In a straight 
line, this distance is ca. 180km.

However, the entire region between al-ʿUlā 
and al-Wajh is dominated by the range of 
the Hijazi mountains (between ca. 900 and 
1600 m asl), which generally are oriented 
NW-SW and which culminate in the highest 
formation in the region being Jabal al-Ward 
at 2096 m asl. Typical for the region are 
valleys which cut across the mountains as 
well as the presence of large natural 
drainages, which could serve as convenient 
communication routes, of which the Wādī 
al-Jizl and the Wādī al-Ḥamḍ are the most 
significant ones (Plate 6.1b and 6.2a). The 
former, which can be accessed from the 
southern terminus of the Wādī al-ʿUlā, 
generally runs from SE to NW, toward 
Tabuk and thus can be only partially used 
in the communication with the Red Sea 
littoral. The Wādī al-Ḥamḍ enters the 
region from the SE, its course is joined by 
the Wādī al-Jizl, and then it runs almost 
due west toward the littoral plain. While 
both wadis run conveniently around the 
higher parts of the Hijazi mountains, both 
mark routes which are significantly longer 
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than any possible route which crosses the 
mountain range in a more straight line.

Previous Explorations
The archaeological exploration of the area, as 
described above, remains sketchy except for 
the area of the al-ʿUlā/Madāʾin Ṣāliḥ, which 
was already explored in the early 20th century 
by the French scholars Jaussen and Savignac 
(1914) resulting in a comprehensive 
description of these ancient settlements and 
their environs. Modern surveys of the 
northwestern and northern provinces of the 
Kingdom of Saudi Arabia took place in the 
beginning of the 1980s (Ingraham et al., 1981 
and Gilmore et al., 1982). The area between 
al-Wajh and al- ʿUlā/Madāʾin Ṣāliḥ was 
covered during these investigations although 
not intensively. This might partially be a 
reason that these surveys have failed to record 
any significant number of pre-Islamic sites. 
On the other hand, for example, the specialized 
surveys, which specifically targeted ancient 
mining sites, reported a number of sites along 
the Wādī al-Jizl, including numerous 
agricultural settlements and installations, 
predominantly Islamic but also of the pre- 
Islamic date (Kisnawi et al., 1983).

Historical Background
Rather than recording all archaeological sites 
located within the area, as delineated above, 
the main goal of the al-ʿUlā–al-Wajh Survey 
Project is related to the patterns of ancient 
long- distance trade and communication 
routes in the Western Arabia and the Red Sea 
region.

Specifically, the project is concerned with the 
issue of the existence of an ancient route(s) 
connecting the area of al-ʿUlā, thus ultimately 
Madāʾin Ṣāliḥ (ancient Hegra), with the Red 
Sea coast, as well as it attempts to confirm 
the localization of Leuke Kome. The latter is 
known from the narrative of the Aelius 
Gallus’ expedition to Arabia in 25 B.C., as 
narrated by Strabo (Geography 16.4.23-24) 
and from the Periplus Maris Erythraei 
(Periplus 19), where it is described as the 
seaport, commercial emporium and a customs 
post (see also Hackl et al., 2003: 564-566 and 
606-615 for both texts and commentary).

The Nabataeans, the ancient Arab population 
who inhabited the territories of modern 
Jordan, Syria and Saudi Arabia, had largely 
monopolized a highly lucrative trade in 
aromatics during the Hellenistic and Roman 
periods, i.e., between the 4th century B.C. 
and the 3rd century A.D. (e.g., Bowersock 
1983). Following the Nabataean expansion 
southward and the occupation of al-ʿUlā 
oasis with al-Khurayba settlement (capital of 
the Dedanite and later of the Lihyanite 
kingdom), a new settlement was established 
in Madāʾin Ṣāliḥ (ancient Hegra). This town 
had become the major Nabataean political 
center in the South and a significant 
commercial emporium on the so-called 
“Incense Route” – a complex system of 
interrelated routes and caravan tracks which 
generally connected the eastern Mediterranean 
with the incense-growing areas of South 
Arabia (see Potts 1988 for detailed discussion 
and presentation of routes). The Saudi and 
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Saudi-French excavations revealed that a 
large, walled settlement at Madāʾin Ṣāliḥ 
would presumably have existed as early as 
the 3rd century B.C. and at least until the 4th 
century A.D. (e.g., al-Talhi 1990, Nehmé 
2011; Nehmé et al., 2006, 2010) and its 
growth must have benefitted from the caravan 
traffic.

Despite the annexation of the Nabataean 
kingdom by the Roman emperor Trajan in 
106 A.D., there is no indication that the long-
distance trade in aromatics would have 
ceased; at least not until the 3rd century A.D. 
(Fiema 2003). However, it is evident that the 
overland trade traffic faced a significant 
competition from the maritime trade traffic 
on the Red Sea, as associated with the 
development of the Egyptian seaports, such 
as Myos Hormos (Quseir al-Qadim) and 
Berenike (Arab Saleh), which was not only 
faster but also a cheaper means of transport 
in antiquity (Fiema 1996). The activities in 
the Egyptian seaports were related to specific 
seasonal patterns of navigation, as these also 
participated in the sea-borne commerce with 
India. On the other hand, the South Arabian 
commerce would, undoubtedly, have much 
benefitted from the combination of coastal 
sea-borne transport with the transhipment 
further north, using the incense route inland. 
Furthermore, with the documented Roman 
interest in the Red Sea area and its trade, the 
harbors on the Saudi littoral would have 
received much attention of the Romans, just 
as those on the Egyptian coast. In this context, 
the existence and location of the seaport at 

Leuke Kome is of capital importance. Ancient 
texts unequivocally state that Leuke Kome 
was a major element in such combined 
transshipment of merchandise from South 
Arabia. For example:

„From Leuke Kome camel traders travel 
safely and easily on the route to and from 
Petra, and they move in such numbers of men 
and camels that they resemble an army 
(Strabo, Geography 16.4.23)

“Loads of aromatics are conveyed from 
Leuke Kome to Petra” (Strabo, Geography 
16.4.24)

“There is a harbour with a fort called Leuke 
Kome. From here there is a way inland 
leading to Petra and to Malichus the 
Nabataean king. This harbour also functions 
as a trade port for small craft that arrive 
loaded with freight from southern Arabia” 
(Periplus 19)

The location of Leuke Kome is much debated. 
Initially, some scholars have suggested the 
northwestern part of the Saudi littoral, where 
in the area of al-Bad’ the existence of 
Nabataean sites in Maghayir Shu’ayb, Maqna 
and ʿAynunah imply the long-lasting 
occupation and probable maritime connection 
(Kirwan 1979; Bowersock 1983: 48; 
Sidebotham 1986: 124- 126; Young 1997; 
Graf 2000; Rihani 2004 for summary). 
Admittedly, ʿAynunah has a natural harbour 
and the surface ceramics indicate Nabataean-
Roman activity in the 1st century B-C.– 1st 
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century A.D. (Ingraham et al., 1981: 76-77). 
Other, less acknowledged, propositions along 
the western coast of Saudi Arabia included 
al- Hauraʾ or Umm Lajj (Sprenger 1875: 28) 
and Yanbuʿ al-Bar (von Wissmann 1976: 
466). However, other scholars convincingly 
argue that incense could have been shipped 
from South Arabia to somewhere in the area 
centered on the modern Saudi port of al-Wajh 
(Gatier and Salles 1988: 186-187; Cuvigny 
2003: 28-29) and then, by overland route, to 
the largest Nabataean commercial center in 
the region, i.e., Hegra. In such case, ancient 
Leuke Kome might, in fact, have been located 
somewhere in a large bay located just south 
of al-Wajh. Strabo confirms that Leuke Kome 
was a natural harbour (hormos) and so the 
bay south of al-Wajh would have provided a 
sufficiently large anchorage to accommodate 
the fleet of 120 large cargo ships used by 
Aelius Gallus in his expedition. Most 
recently, a detailed examination of the 
distances preserved in ancient sources, 
combined with the features of the natural 
terrain and the comparative analysis of the 
location of ʿAynunah convincingly 
demonstrated that Leuke Kome must 
definitely have been located further south 
than ʿAynunah and that the area of al-Wajh is 
the optimal location for that ancient seaport 
(Nappo 2010).

In the context of the maritime trade and 
inland connections, the area of al-Wajh is 
of further interest, especially in relation to 
Egra Kome. This location, also mentioned 
by Strabo as the place where Aelius Gallus 

embarked on the return journey to Egypt, is 
described as being in the Nabataean 
territory and by the Red Sea. The 
identification of Egra Kome is even more 
difficult than of Leuke Kome, and it largely 
depends on the opinion where the latter 
should be located. Sidebotham (1986: 126) 
proposed that Egra Kome should be located 
somewhere south of Leuke Kome 
(ʿAynunah) while Musil (1926: 299-301) 
preferred the location in the environs of al-
Wajh. Other scholars (e.g., Hackl et al 
(2003: 615) postulated Egra Kome as the 
harbor of Hegra (Madāʾin Ṣāliḥ), located in 
the environs of al-Wajh, in the delta of the 
Wādī al-Ḥamḍ. If Egra Kome was indeed a 
harbor situated in the environs of modern 
al- Wajh, just like Leuke Kome, this would 
create an issue of two seaports located 
nearby, a rather unlikely scenario. The 
recent proposal advocating that Strabo 
confused the embarkation point of Aelius 
Gallus with the city - Hegra (Madāʾin 
Ṣāliḥ) - where he stopped during his 
withdrawal from South Arabia (Nappo 
2010: 340-341), appears most reasonable, 
especially since it confirms the distance 
between Egra and Myos Hormos, as 
specified byStrabo.

Notably, A. al-Ghabban has recently 
suggested the identification of Egra Kome 
with extant remains on Cape Kurkumah, ca. 
40 km south of al-Wajh. The recovered 
surface objects seem to have come from the 
locality known as al-Qusayr, ca 16 km NE of 
Cape of Kurkumah, by the outlet of the Wādī 
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al-Ḥamḍ, which preserves remains of the 
Nabataeaen temple and wells (al-Ghabban 
1993; Nehmé 2009: 41).

The presence of Nabataean remains should 
indicate that the environs of al-Wajh may 
indeed be crucial in the location of an ancient 
seaport in the central part of the Saudi littoral. 
Finally and more importantly, if Leuke Kome 
is indeed located somewhere in the area of 
al-Wajh, and, as the ancient sources indicate, 
the South Arabian produce was unloaded 
there for further transshipment overland, it 
would be logical to expect a caravan route(s) 
leading from the area of al-Wajh to Hegra 
(Madāʾin Ṣāliḥ), presumably through al-
ʿUlā.

Project‘s Methods and Objectives
In practical terms the UWSP intends to locate 
a route(s) between the areas of al-ʿUlā and 
al- Wajh, which:

-with regard to the terrain and climate could 
have served to allow passage of a considerable 
number of humans and animals

-with regard to availability of water and 
animal fodder, it could have sustained such 
number of humans and animals during the 
passage which would have lasted several 
days

-displays unambiguous traces of ancient 
usage of such passage.

Secondly, and in close connection with the 

above, the project intends to investigate the 
environs of al-Wajh, especially the coastal 
plain area between the modern city and the 
Cape of Kurkumah (Rās al-Jurayjīb), in 
search of other archaeological remains which 
may potentially shed light on the importance 
of the area in antiquity.

The preparatory stage of the project required 
the research including the acquaintance with 
the relevant scholarly literature and the 
topographical maps of the region, the 
examination of satellite imagery as well as 
the analysis of potentially most cost-benefit 
routes using the Geographical Information 
Systems (GIS). Currently, the project is 
developing an electronic database for 
recording sites, in which it received 
considerable assistance from L. Nehmé and 
Schiettecatte.

Once the most suitable routes are identified 
with regard to the landscape and terrain the 
fieldwork will verify their preference and 
potential use in antiquity. Ideally, the latter 
should be distinguished through the extant 
remains of settlements (villages, farmhouses, 
campsites, cultic sites), traces of ancient 
cultivation (including wells and watering 
sites), scatters of ceramics and lithics, 
petroglyphs (including rock art and wusum-
tribal marks), installations (enclosures, etc..) 
and the epigraphic sites featuring inscriptions 
of all time-periods.

It is, however, already apparent, following 
the 2013 reconnaissance season, that the 
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preservation of such archaeological sites is 
seriously impacted by the modern 
development (construction of roads) and the 
natural conditions. Practically, it cannot be 
expected that any sites located on or near 
wadi beds would have survived intact due to 
the heavy accummulation of colluvial and 
alluvial material. A somewhat better chance 
of survival may be experienced by sites 
located on the slopes of the wadis or even on 
top of escarpments, generally on the higher 
ground and mountain passes. Even there the 
erosion factor is significant. Probably the 
best and unambiguous evidence concerning 
the ancient use of a specific communication 
route are the inscriptions left on the faces of 
rocks. Similarly, in addition to the 
identification of main water catchment areas, 
it is important to locate remains of ancient 
wells, reservoirs and cisterns, some of which 
might have been in use until recent times. 
This brings forth the importance of local 
informants who may be familiar with the 
locations of epigraphic sites and old water 
sources, or are still aware of old travel routes 
used by their ancestors.

Least-Cost Path Calculations/ 
Cost-Distance Analysis
With the introduction of GIS-based methods 
to archaeological studies, the calculation of 
the so-called least-cost paths (LCP) has 
become increasingly practical within the 
discipline by becoming a realistic survey 
stategy-building device. The method not only 
aims to reconstruct the possible course of 
ancient routes and pathways, but it also 

renders information on overall ancient 
landuse, i.e. the avoidance of difficult streams 
or certain terrain types etc. (Herzog and 
Posluschny 2011: 236-237; Posluschny 2012: 
115). LCP-calculations assist the modeling 
of the infrastructure and spatial organization 
of ancient landscapes in terms of 
transportation velocity, security and the 
connectivity of different sites (Posluschny 
2012: 115). However, the method fails to 
calculate certain social factors such as 
territorial claims, taboo zones or personal 
preferences and it cannot take missing 
archaeological data into account (Herzog and 
Posluschny 2011: 237; Posluschny 2012: 
115).

Mostly, these calculations are based on slope 
values that are derived from a digital elevation 
model (DEM) of the modern landscape. 
Different GIS software packages with various 
equations are able to calculate optimal paths 
from two pre-defined points. The optimal 
path can either be measured by the energy 
needed to cross a landscape by foot, i.e., 
calories etc., or simply by time (Posluschny 
2012: 115).

In order to receive a preliminary impression 
of:
(a) the shortest (=quickest) route (Plate 6.2a, 

brown route) and
(b) the most comfortable way from al-Ula to 

al-Wajh (Plate 6.2a, beige-yellowroute)

a first LCP-calculation with ESRI´s ArcInfo 
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10.1 was applied.1The DEM used for the 
calculation has a resolution of 30m and was 
supplied by the Ministry of Economy, Trade, 
and Industry (METI) of Japan and the United 
States National Aeronautics and Space 
Administration (NASA).2In contrast to 
option (a), option (b) not only calculates the 
least accumulative cost for crossing the given 
landscape, but also takes into account „[…] 
the actual surface distance that must be 
traveled and […] the horizontal and vertical 
factors influencing the total cost of moving 
from one location to another.”3 These 
horizontal and vertical factors are also 
defined as friction values or factors.

(Plate 6.2b) represents the cost function curve 
of the friction factor (beige-yellow line) 
depending on the slope values (brown line). 
The friction curve is measured in energy and 
the slope values in degrees. Whereas the slope 
curve rises in a linear fashion, the friction 
curve runs below the slope line and crosses it 
at 33°. The friction values rise significantly 
higher than the slope degree from this point 
onward. This means that the calculated route 
based on the friction values avoids slope 
values higher than 33° since it is too costly. 
The calculated route based on the friction 
values is represented in (Plate 6.2a) by the 
beige-yellow line, whereas the brown route 
represents the minimum accumulative travel 
cost depending on the slope values only.

1 The algorithm used to calculate the friction values 
is based on the walking pace of a pedestrian in 
a	 low-mountain	 environment:	 [(slope	 value²	 x	
0,031)-(slope	value	x	0,025)]+1=	friction	value	of	
a pixel.

Thus the shortest way (brown in color), as 
implied by the GIS analysis, is represented 
by the course almost due west from al-ʿUlā, 
across the high mountainous plateau of 
Ḥarrat al- ʿUwayriḍ, then, partially utilizing 
the Wādī al-Jizl, continuing westward on the 
course which largely follows the modern 
road to al-Balāṭah, Badā, and Abū al-Qizāz, 
passing by the road to al-Kurr, finally entering 
the coastal plan to the NE of al-Wajh. The 
most comfortable but considerably longer 
route (beige-yellow) leads in southeasterly 
direction from the Wādī al- ʿUlā, then 
following the Wādī al-Jizl to its confluence 
with the largest natural drainage in the region, 
i.e. the Wādī al-Ḥamḍ, and continuing along 
this wadi, finally it enters the coastal plain 
east of the Cape Kurkumah (Plate 6.2a, 6.3a). 
Future endeavors of the UWSP will include 
further experimentation with LCP-
calculations applying different algorithms 
and comparing the calculated routes with the 
survey results and setting them into context 
with the collected archaeological data.

The 2013 Reconnaissance
Due to the limited period of time available 
for the fieldwork in 2013, it was decided to 
devote the time to a general reconnaissance 
rather than a systematic survey season, 
primarily in order to get acquainted with the 
area and its specifics. In this framework, the 
urgent task was to ascertain the existence of 
other possible routes, shorter and more direct 
than these implied by the GIS analysis. The 
examination of the maps and the satellite 
imagery revealed the existence of 
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intramontane wadis and mountain passes 
which might, theoretically, have allowed in 
the past the movement of humans and animals 
across the mountain range. In fact, the 
suitability of some of such routes is 
exemplified by the fact that currently these 
are asphalt-paved roads.

At any rate, the UWSP has followed two of 
such routes (#1 and 2) but also briefly 
investigated some parts of the route indicated 
by the GIS analysis (Route 3). The beginning 
of all three routes is marked by the asphalted 
road al-ʿUlā –al Wajh which follows the 
Wādī al- ʿUlā. At the end of this wadi, the 
road enters the wide basin of the Wādī al-Jizl. 
Notably, several kms northwest of that point 
is al- Mābiyāt, an important Early Islamic 
site.

Route 1
At first, this route (Plate 6.3b) follows the 
course of the Wādī Fuḍalā - a wide and 
convenient natural drainage, currently with 
the asphalted road, which runs SW toward 
Jaydah. Near this settlement, there is a well 
called Bīr as-Sṭayḥ dug into the rock without 
masonry lining (Plate 6.4a), which seems to 
have been utilized until recently. Two 
presumably old wells are also located in the 
settlement of Jaydah. From the area of 
Jaydah, the road follows a gradual ascent, on 
a partially human-made escarpment, and then 
continues steeply down to the Wādī al-
Kharrār, turning to NW to al-Kharrār (Plate 
6.4b). Near al-Kharrār, there is a wadi with 
some rock-carvings of animals (Plate 6.4c) 

and a relatively modern Arabic inscription at 
a place locally called al-Khulkhul. Further up 
the same wadi is located another well which, 
according to the local informants, was 
abandoned about 30 years ago (Plate 6.4d). 
Near al-Kharrār, the road branches off. The 
southern branch continues to al-Khurbā, then 
to al-Manjūr, along the Wādī al-Qudayr. 
Once the mountainous range is left behind, 
the landscape from al-Kharrār to al- Manjūr 
changes into a gradually opening, alluvial 
and fan-shaped, low ground characterized by 
a stony surface and a series of low hills with 
accessible slopes and small lateral wadis 
(Plate 6.4e). But for the travellers proceeding 
inland from the coast the mountains must 
have been perceived as a considerable 
„barrier“ (Plate 6.4f; also compare with Plate 
7.9a). Any route leading SW from al-Manjūr 
enters the wide drainage of the Wādī al-
Ḥamḍ and then the Red Sea littoral. The other 
branch road near al-Kharrār proceeds along 
the Wādī al-Kharrār to the village of as-
Sudayd, then, south of Jabal al-Ward, it 
continues NW toward al-Kurr.

Route 2
This route (Plate 6.5a) utilizes the Wādī Tharī 
which runs E-W. Ca. 22 km west from the 
intersection with the Wādī Fuḍalā road, there 
is another one on the main al-ʿUlā–al-Wajh 
road, leading SW toward al-Qarm, al-Farash, 
and al-Ward, which crosses the Wādī Tharī 
running E-W. The wadi bed is made of deep 
alluvial deposits, mostly consisting of small 
and often sharp stones, and the surrounding 
mountains are often steep (Plate 6.5b), on the 
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northern side becoming almost vertical cliffs. 
It was possible to ascertain that there is no 
western exit from the Wādī Tharī, as it is 
considerably narrowed by huge boulders and 
ultimately terminates in a ca. 5 m high barrier 
with a waterfall. However, before reaching 
the wadi end, one can turn off on a SW-
leading wadi –the Wādī Qamīlah. Along this 
route, a site of an old encampment with 
several cairns and oval grave pits lined with 
stones was noted (Plate 6.6 a-b), and also a 
well (Plate 6.6c). The route continues toward 
the mountainous pass of Ṭayyib ism, which 
appears to be the only pass allowing the 
access to the valley of as-Sudayd and al- 
Kharrār (Plate 6.6c; see also Route 1). 
Currently, the upper part of the pass is 
alphalted but in a very poor state of 
preservation largely preventing the descent 
which is very steep. However, a pass is 
reported to have been used in the past as a 
pathway for camels (hence Jāddat Ṭayyib 
ism).

Route 3
This route (Plate 6.7a) partially follows the 
shortest route indicated by the GIS analysis. 
Initially, the latter would require to ascend 
the mountainous plateau of Ḥarrat al-
ʿUwayriḍ (between 700 and 1200 m asl) from 
al-ʿUlā, in order to reach the Wādī al-Jizl 
further west. The local informants indicated 
the possibility of the existence of such an 
ascent, but the brief investigations carried out 
there were not successful. Therefore, the 
Wādī al-Jizl was accessed through the main 
al-ʿUlā –al-Wajh asphalted road. The wadi is 

a flat expanse, ca 2-4 km wide at places. It is 
an excellent watershed and catchment area, 
as rainwater often stays as long as a year in 
the side gorges and small wadis. The wadi 
bed is mostly sandy, with occasional areas of 
gravel and cobblestones but generally easy 
for large movement of animals (Plate 6.7b).

Although no inscriptions or ancient remains 
were noted, such may exist on the generally 
gentle slopes facing the wadi. As the wadi 
ulimately turns north toward Tabuk, the 
UWSP team turned back to the main al-ʿUlā–
al-Wajh road continuing through al-Balāṭah, 
Badā, and Abū al-Qizāz then turning south to 
al-Kurr. The local informant mentioned the 
existence of an ancient track leading to the 
coast and passing by the place called az-
Zuraybah, which is probably on the Egyptian 
pilgrimage road since there is supposedly a 
qalʿah there. Notably, from al-Kurr and Badā 
one can also travel to al-Ward by the track 
passing through an-Najīl and Abū Ḥadīdah.

Assessment
Since neither the archaeological remains nor 
epigrahic sites were found and recorded 
during the reconnaissance, the vital 
information allowing the assessment and the 
development of the future survey strategy 
concerns the topography and natural 
conditions prevailing along these routes. 
Important is the existence of routes alternative 
to these indicated by the GIS analysis, which 
might potentially have been used in antiquity 
(Plate 6.8a). Both Route 1 and Route 2 are 
shorter and more direct communication 
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means between the area of al-ʿUlā and the 
Red Sea, although these must traverse 
considerable mountainous terrain (Plate 6.8b, 
Plate 7.9a).

Route 1 appears promising in terms of further 
investigations despite a relatively steep 
ascent and the following sharp descent to the 
Wādī al-Kharrār. There are definitely natural 
water sources along this route although this 
issue will require further investigation. Route 
2 is probably the shortest and most direct, 
although also featuring a difficult ascent/
descent (at Ṭayyib ism). The major problem 
with travelling along the Wādī Tharī is a 
predominantly stony ground which would 
definitely be very difficult for pack animals. 
Camels used to a sandy ground would find 
sharp rock-strewn wadi beds difficult and 
potentially hurting (for discussion, see

Gauthier-Pilters and Dagg, 1981: 102-3). 
Traversing such terrain would be possible for 
locally raised animals accustomed to the 
rocky terrain although it also is generally 
acknowledged that heavily laden camels do 
not perform well in the mountainous 
conditions (e.g., Musil 1928: 95).

On the other hand, Route 3, partially utilizing 
the Wādī al-Jizl, is definitely longer by using 
a detour around the highest mountainous 
range in the region, yet it also possesses its 
advantages. At least in the Wādī al-Jizl, water 
is probably more easily available throughout 
the year there than along other routes. This is 
also clearly indicative in terms of the flora 

existent there which may be utilized as camel 
fodder. Generally, camels consume several 
kinds of bushes and trees: ritm, which is the 
bush available in most of wadis. They also 
eat the seeds (called al-ballah) of two trees: 
as-siyāl (Plate 7.9b) and as-samrah (Plate 
7.9c) and the leaves of the latter, especially 
the small green leaves which appear at the 
top of the tree. These two trees apparently 
have the advantage of providing seeds twice 
a year, contrary to the ritm,

which has them only once a year. At this 
point of time, it is apparent that the Wādī al-
Jizl possesses more of these natural resources 
than, for example, the Wādī Tharī, although 
their existence outside the Wādī al-Jizl and 
along Route 3 cannot be fully ascertained.

While Routes 1 and 2 may indeed be the 
shortest connections between al-ʿUlā and 
al-Wajh, one needs to bear in mind the 
specifics of large-scale caravan traffic (e.g., 
see Seland 2014), including the presence of 
large numbers of camels, which need fodder 
and water and the preference of laden camels 
to move in a non-mountainous terrain. 
Therefore, the longest route suggested by 
GIS analysis (Plate 5.2a, beige-yellow), 
which largely follows the Wādī al-Ḥamḍ – a 
wide and relatively flat terrain – may indeed 
be most convenient for large camel caravans 
and much more comfortable for traffic than 
the shorter but partly also more difficult 
Routes 1 and 2. The next season of the UWSP 
fieldwork will concentrate on the Wādī al-
Ḥamḍ route, specifically investigating its 
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outlet into the coastal plain and including the 
site ofal-Qusayr.
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Stone Age in Wadi Hanifa
(2014 / 1435 H)

Abdulaziz al-Ghazzi, Abdulaziz bin Laboun, Saud al-Ghamdi, Abdullah al-Rashid,
Mahdi al-Qarni, Musa’ad al Ghazi, Abdullah al-Mutairi

Introduction:
Stone age in Wadi Hanifa is known for its 
large number of sites located in the area. The 
first season of survey was reserved for the 
Wadi that began on Monday 18/12/1432AH 
and ended on 18/1/1432. All the sites were 
documented, registered and photographed 
by the team beginning from the face of the 
wadi covered 160 km area started from 
upper TuniyaFahreen 45 59 556 East and 24 
56 689 N. It is the entrance to northwestern 
corner of al-Kharj located at 47 110 575 
E to 24 17 201 North. 484 archaeological, 
historic and heritage sites are documented 
in this part of the wadi. Each site was 
described, documented photographed and 
a report of 519 pages submitted to the 
Research and Excavation center of present 
Saudi Commission for Tourism and National 
Heritage.  (Plate 7.3)

In this season (1435aH) began on 1/5/1435and 
ended on 1/6/1435 continued the work on 
stone age sites located on the upper part of 
WadiHanifa named Sholaib al-Hayssiya 
(Rehba al Hayssiyawadi al-Hamra, and the 
area between lowland of Sadus in the north 
of WadiBawdhain the south associatedwith 
Rehbaal Hayssiyah at the westernend across 
the plateaus joining in the east withRehba 
al Hayssiya at the beginning ofHayza in the 
middle of WadiHanifa. (Plate 7.1)

This survey resulted in the location of 80 
sites, 50 out of which located in Rehba al 
Hayssiyah (site nos.1-50), five in ShoaibQara 
Ubaid (site nos.51-55) and 12 sites at the 
edge of south WadiSalboukh (sitesno.56-67), 
fivesites at the mountains located betweenal-
Ayniyahand Sadus (sites no. 67-72) , 8 sites 
(nos. 73-80) at the highlands located between 
Rehaba al Hayssiyah and low land of Sadus 
with its natural continuation in the north of 
Rehba al Hayssiyah. (Plate 7.2)

The studies concentrated on the oldest human 
presence date back to Stone Age.The study 
included several Stone Age sitesscattered on 
the plateaus of the western edge of Rehba 
al Hassiyah and continued from the edge of 
at about one and half kilometer inside al-
Musharafa plateau and study area continued 
from Jabal al-Abkain in the north until the 
western border of the WadiBawdha in the 
south between coordinates 34 57 609 North 
- 46 12 716 E and 24 54 203 N- 46 12 769 E. 
(Plate 7.3)

The study area composed of elevated 
plateausone over the other until the surface of 
the plateau helped in the flow of water from 
one level to other. These water tributaries fall 
from the plateau in the west to the west of al-
Hassiyah and ended in the western Rehaba al 
Hassiyah in the east and ended in a wide area 
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west of al Hassiyah. The sites are located in 
three environmental areas:

First Environment: 
It is the environment of highlands represented 
by the elevated land of al-Rehaba which 
is not more than 2 meters and water flows 
from it towards lower areas in one or more 
directions. In this environment sedimentary 
black flint rocks covered the lower part of the 
hills. The soil is soft and stones are scattered 
on inclined surface of the hills. Around this 
area and on the hills were places where 
ancient people lived in the remote past. In 
this area large number of stone artifacts are 
located. The stone objects are mostly dark 
brown or black flints.

Second Environment:
These are the estuaries joined with other 
estuaries and connected with the plateaus and 
other small branches of valleys. The plateau 
extended to about 25 km from east to west 
until the western boundary of Rehbah al 
Hassiyah reachingTuniyahFarheenin thewest.
It is the edge between wadi al Makhra and 
the plain of Durma. In these estuaries located 
large number of yellow, brown and grey 
flints and contrary to the first environment 
appeared stone industries of smaller artifacts 
indicating advance stone manufacturing 
activities. It suggested that the ancient people 
were involved in hunting around Rehbah al 
Hassiyah, Wadi al Makhwa, Aba al-Hasham, 
Sadus, Hanifa and Bawdha where water and 
flora was dense available for human and 
animals.

Third Environment:
This constituted the edges of the wadis and 
tributaries and represented third platform. 
Here raw material was available on large 
scale. Large stone artifacts arelocatedhere. 
This area extended at least from 200 miles 
long and 150 miles wide. In this area yellow, 
red, light brown and white flints are found in 
exposed layers sedimentary layers and upper 
geological formations or inside the flowing 
areas of the wadi (Plate 7.5).

Archaeological sites located during 
this season1435 AH
Site 1: 24 54 646 N - 46 12 552 E
It is an area of huge Palaeolithic sites located 
at the edge of Shoaibdiected from southwest 
to northeast linking to Rehba al Hassiyah 
directly between the hills of al-Hayssiyah 
towards south between un-elevated land 
facing Jabal al-Abkain to south and oriented 
from west to east, at end in the east crosses 
the stream towards Rehaba al Hassiyah. At 
the enclosure of this stream from south east to 
west east several flints scattered and artifacts 
manufacturing sites are located.

At the higher area in northwest two stone 
structures, one tailed and other circularare 
located which were documented in the last 
year’s survey. At the southern edge of the 
stream is located flint sites and several stone 
structures.

Site 2: Stone structures only four are well 
preserved at the south are found four large 
stones and in the north 3 stones, while the 

eastern rock at the angle in the north east is 
a half structure measuring 60cm long and 10 
cm high. This structure seems to be a grave.

Site 3: 24 54 596 N – 46 12 731 E
Circular stone structures consisting of large 
and thick stone slabs located at the edge of 
southern site and in the second edge of the 
stream directly. It is 21cm high and the stones 
are scattered in the middle of the structure.

Site 4: 2454 601 N – 46 12 720 E
A circular tomb, small and does not reach 
one meter in diameter built with small stone 
incline towards north and is 35 cm high.

Site 5. 24 54 626 N - 46 12 714 E
Fallen stone un-clear structure.

Site 6: 24 54 626 N – 46 12 653 E
A site of hand axes made of flint, Chert color, 
used to extract raw material. 

Site 7: 24 54 627 – 46 12 652 N
Rectangular stone structure, could be a grave, 
Height of a single stone is 5cm it is the size of 
the stones used in the structure.

Site 8: 24 54 612 N - 46 12 624 E
It is a industrial site for making stone tools 
covering an area of 15.2 m from west to east. 
The stone artifacts are scattered in the area 
made of flint of different colors such as brown 
and grey in addition o blades and scrappers.

Site 8a: 24 55 388N – 46 11 023 E
A stone tool manufacturing site located near 

thetombs “a and b” and site10 by 15 meters 
(Plate 7.10).

Site 9: 24 54 591 N - 046 12 617 E
A fallen stone wall fallen due to the impact 
of wind, the fallen stones are thick and wide.

Tomb a: A circular shaped tomb built with 
irregularly arranged stones 70 cm high and 
2.5 diameter in size. 

Tomb b: 24 55 395 N --046 11 014E
A circular tomb built with irregularly arranges 
stones, well preserved, 80 cm high and 3.5 m 
diameter.

Site 11 : 24 54 181 N - 46 12 759 E
Settlement 24m from south o north and from 
west to east 88.30 metersA foot mark is located 
at the edge of one of the steams at Rehaba al 
Hayssiyah . It is an elevated area located at 
the edge of tributary towards north. Another 
tributary comes towards west of Rehbah al-
Hayssiyah. The site consisted of several stone 
cairns and some heavy structures locatedat24 
54 626 N and 46 12769 E (Plate 7.13e) some 
are mixed and some were at the beginning of 
making suggesting that It was a permanent 
settlement area based on cultivation of grains 
and irrigation system . Also located at 24 54 
626 N and 46 12 767E stone artifacts and 
remains of incompletestone objects scattered 
on the surface also located small burials or 
these might have different purpose at that 
time.

Stone Age in Wadi Hanifa 2014
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Site 12: 24 55 635 N – 46 10 960 E
The site is 190 m long and 120 m wide 
overlooking the tributary falling into Wadi 
al-Hamra at the north. In the middle of the 
tributary at the inclined surface of the hill in 
the wadi at west several stone artifacts and 
white colored flints are located.  (Plate 7.7b)

Site 13: 24 55 955 N – 46 10 575 E
White flints and some orange color stone 
artifacts are scattered in the tributary falling 
in wadi al-Khamra. 

Site 14: 24 55 622 N – 46 10 810 E - 
833 m high.
The site is 240 m long and 100 m wide 
scattered stone objects of various colors, 
black, brown located at the south of the 
wadi leadingto Wadi al-Khamra andothers 
at thewest dropping inWadi al-Khmraalso. 
At the edge of a small tributary flint of red 
and yellow color are scattered in addition to 
a tool manufacturing circular area of 5 meter 
diameter.

Site 15: 24 55 688 N - 46 12 187 E
A stone age site located onan elevatedplatform 
on which are scatered stone artifacts of 
different size and color such as brown and 
black. The siteis 65 m long and 110 m wide 
overlooking Rehaba al Hayssiyah (Plate 7.9).

Site 16: 24 55 906 N - 46 12 179 E
An elevated area overlooking Rehbah al 
Hayssiyah at the west and a small stream in 
the south covering an area of 141 m long and 
62 m wide and contains several stone artifacts 

of different size. The artifacts are black and 
ashy while at the eastern edge is a fossilized 
coral rock.

Structure 1 : 24 54 689 N - 
46 112 67E
It is located at the southern edge and is a 
circular stone structure with a diameter of 2 
meters built with unorganized medium sized 
stones. A single stone is 50 cm long and 40 
cm wide. It could possibly be a capstone 
for a tomb. The upper stones are disturbed 
and fallen and the structure in general not 
properly preserved. The tomb structure is 
now 20 cm high.

Site 17 : 24 55 709 N and 
46 11 733 E
It is a large size likely a manufacturing site. It 
is 300 m long from west to east an 100 m from 
north to south located directly at the end of 
western Rehba al Hayssiyah and at the west 
directly slope of a stream. It appears as if it 
was a stone artifacts manufacturing site s raw 
material was available here in abundance. 
Several stone artifacts of different colors 
such as yellow, red, black, brown and white 
and in honey color flints are scattered in a 
large area.

Site 18 : 24 55 685 N - 46 
It issituated between the huge site located 
earlier and found on an elevated area 
overlooking Rehbah al Hassiyah at west and 
directly to the west of site no.1. It is 100 meter 
long from east to west and 100 meter from 
north to south. In the south is another small 

stream dropping in Rehbah al Hassiyah. In 
the middle of the site, two tells are located 
close to each other. In the middle of the site 
coral reefs are found in addition to flints 
white and ashy and stone artifacts scattered 
in the area and triangular flints used as raw 
material. (Plate 7.9a)

Site 19: 24 55 919 N - 46 11 327
A stoneage site where stone artifacts are 
scattered around a circular structure of 4 m 
diameter. The stones are medium size and 
yellowish in color.

Site 20: 46 11 318 East and 
24 55 910 N
Small size stone artifacts are scattered at the 
edge of wadi facing Rehbah al-Hassiyah. 
White and brown flints cover the area.

Site 21: 46 10 766 E and 24 55 838 N
It is located northwest of previous site 
covering an area of 100 m long and 50 m 
wide. Large quantities of white flint found on 
the site.

Site 22: 24 55 862 N - 46 10 721 E
A mixed flint site located about 50 meters 
northwest of previous site at the edge of large 
stream drain in wadi al-Khamra at the north.

Site 23: 24 55 914 N and 46 10 520 E
A Stone Age site located in northwest of 
previous site at about two meters where 
a variety of mixed black and brown flints 
scattered on the surface.

Site 24: 24 55 986 N – 46 10 488 E
It is located in the northwest of previous site 
at a short distance on an elevated area. It is 
circular shaped and at the west extended into 
a long stream close to site 23 at the west. 
Several flints are scattered which were most 
likely, used as raw a material for making tools.

Site 25: 24 56 90 N ---46 12 389 E
It is a big site located directly west of Rehabah 
al Hayssiyah overlooking the stream at the 
south and other stream in the north. All of 
these drain water into Rehab al Hassiyah 
directly. The site is located on un-elevated 
area. The flints are located in dense quantity 
and in a variety of colors of brown, creamy 
and white. In the northern half two stone 
structures are located. First stone structure is 
located in the south west at 24 56 b 100 N 
and 46 12b 419 E. These are circular stone 
structures like graves. The stones are medium 
sized with one large slab of 7.50 diameter and 
the remaining cairn is 60 cm high. Outside 
the external wall, a large capstone of 70 cm 
high and 40 cm wide found. Second structure 
located at 24 56 106 N and 46 12 40 E .It is 
4.50 meter from first structure and is a tailed 
cairn of 16 m long and 1.50 m wide extended 
from south west to north east. Although these 
structures somewhat in good conditions but it 
appears as if some stone taken away to reuse 
somewhere else. A large stone slab 30 cm 
wide and 50 cm long with triangular shaped 
head placed in the northeastern direction. 
Third stone structure located at 24 56 97 N 
and 46 12 212 E is 799 m high. It is a circular 
shaped stone structure of 7 m diameter and 
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409 cm high. It is disturbed in the middle 
the burial place. Stones placed in the form of 
new cairn in the north east of the grave. Stone 
slabs of large and medium size of yellow 
color also found on the site.

Site 26: 24 56159 N and 46 12 109 E.
It is a big site spread in about 400 meter from 
west o east and 300 m from north to south 
extended at west to the end of Rehabah al 
Hayssiyah directly and scattered on a number 
of highlands from where water drained in 
Rehabah al Hayssiyah. Large number of 
stone objectssmallinsize with holes in the 
stone baeds, grinders and arrow heads are 
located.

Site 27: 24 56 482 N , 46 120 682 E
Tailed stone structures oriented from north 
to south overlooking the low land reaching 
to Rehabah al Hayssiyah in the west. It is 19 
m long and 1 m wide buil with stone slabs 
of large size, damage and disturbed but in 
general still preserved. No stone objects are 
located around it.

Site 28: 24 57 863 N , 46 13 506
882 m above sea level.
The consisted of a number of residential units 
built with stones located at the nose of Jabal 
al-Abkain west extended towards south. Jabal 
Abkain cuts the paved road from al-Ayniyah 
to the northwestern corner of Rhebah al 
Hassiyah and the depression of Sadous. The 
structure are located from north to south.

First Structure: 
It is a huge circular structure of 18 m diameter, 
and remaining height of 1.10 meters build 
with yellow stone slabs arranged in proper 
order. It is very well preserved until now 
with the exception of destruction by nature 
and human. Inside the circle, in the middle 
a circular burial is located built with yellow 
rocks. It is 3.70 m in diameter and 50 cm 
high. Destruction occurred in the upper 
middle area and apparently seems to be well 
preserve as the capstone of the burial is still 
present. 

Besides the circular tomb what look like 
a room is located at northwestern area. It’s 
diameter is 90 cm and 1 meter high. The 
room built with stones without any plaster 
and the roof also. A door is located in the 
northwestern part made of two large parallel 
stone slabs and the third placed on the top. 
The door is 70 cm high and 70 cm wide while 
the opening is 50 cm. Inside the western wall 
is a 1 m wide circle and the floor is also made 
of flat stone slabs.

Second Structure:
It is about 50 meter from the bigger circle 
and consisted of two levels, lower one is 
circular in shape 50 cm high and the second 
is rectangular shaped 1 meter high and build 
with large stones one meter higher than the 
other one and 10 cm wide. The stones are 
medium sized, 40 cm long, 30 cm wide and 
12 cm thick. The structure was made of 
different size of stones filled the gaps with 
smaller rocks 

Third structure: 
It is 60 meter away from the previous 
structure and consisted of a 12 m long tail, 
1.20 m wide and 30 cm high.

Fourth structure:
It is also a tailed structure located 15 m south 
of previous structure extended from north to 
south. It is 13 m long, one meter wide and 30 
cm high structure.

Fifth structure:
It is a stone tomb located at the head of a hill 
and in the south of it directly. Build with local 
stones. Diameter is 5 meters, 60 cm high the 
opening of the tomb and capstone removed 
and the grave is open.

Site 29: 24 58 021 N, 46 13 188 E
Two structures are located at the western part 
of Jabal al-Abkain directly facing the main 
road to Sadus. On a flat land, two large stone 
structures are situated. 

First Structure: Located in the eastern 
part of the nose of the hill consisting of 
a large circular stone cairn or tomb of 7 m 
diameter and 2 meter high. At the top of it is 
a 4m high tower. The outer wall constitute a 
circular tomb built with stones measuring 90 
cm high, 70 cm wide and 20 cm wide. The 
tower is cylindrical shaped some stones have 
fallen from it. This tower build to protect the 
burial. 

Second Structure: In the west of the 
previous structure at about 8 meters is located 

second structure 22 m long, 70 cm wide with 
its head towards west. The four meter long 
tail is part of the structure. In general, stones 
arranged irregularly in the wall, tail and the 
triangular structure.

Site 30:24 57 576 N , 46 12 585 E
A Stone Age and industrial debris area located 
northwest of Rehbah al-Hayssiyah and 
southwest of al-Abkain. It covers an area of 
100 m long and 100 m wide. In the northwest 
near the hill at the southern base are scattered 
some artifacts and industrial debris.

Site 31 : 24 57 609 N, 46 12 716 E
It is one of the Palaeolithicsites located south 
of Jabal Abkain and northwest of Rehabah 
al Hayssiyah under the base of a mountain. 
In the souyth of a stream drain in Rehbah al 
Hassiyah covering an area of 300 m long and 
300 m wide several flint stone are scattered 
as raw material.

Site 32: 24 57 655 , 46 12 543 E
West of previous site at about 800 meters 
and cover an area of about 500 m x 500m 
several flint stones exactly like previous site 
are located.

Site 33: 24 57 656 N , 46 12 543 E
It is located in the west of previous site at 
about400 meters and is an elevated area or 
platform 800 m long and 500 m wide. It 
joins with the small hills in the west and a 
stream in the south. Scattered on the surface 
coral reefs, flint and other stones used as raw 
material.
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Site 34: 24 57 772 N , 46 12 2338 E
Located in the west of previous site at about 
300 meters close to the range of hills in 
the north and stream drained in Rehbah al 
Hassiyah in the south. The site covered an 
area of 500 m x 500 m on the surface scattered 
corals and stone artifacts found at 24 57 838 
N and 46 12 044 E.

Site 35 : 24 57 842 N , 44 12 044 E
Located in the west of previous site at about 
300 m at the north of chain of hills and in the 
west is a small stream drained into Rehbah al 
Hassiyah. The site spread in an area of 800 
meters long and 500 meters wide area some 
trenches are located at its south.

Site 36: 24 57 751 N , 46 11 659 l
Located in the west of previous site at about 
400 meters and is very close to the edge of a 
hill located in the north. It contains several 
water trenches going towards south.

Site 37: 24 57 268 N , 46 11 732 E
A large Paleolithic site located on a lowland 
platform. In the south of the platform there 
are several Tells located in the north of it. 
Two water streams, one in the south and 
another in the north extended from north to 
south. Located at 24 57 262 N and 46 11 661 
E at a height of 807 m large quantities of flint 
as raw material in brown, white and grey 
colors are scattered along with blades, burins 
and scrapers.

According to geological perspective, the site 
is located on an elevated area of calcareous 

rocks composed of coral rocks and contains 
thin flint blades and scrapers broken and 
spread on the site. Under it is a layer of 
marine mud and coral layer. Usually artifacts 
found in the layers of grass mixed with silica 
and quartzite and flints.

Site 38 : 24 57 120 N , 46 11 442 E
Located near the previous site measuring 
300m from north to south and 150 m from 
west to east. The site extended in the north 
towards a small pass extended from east 
to west and led to a big valley. The wadi is 
15 m wide in which several flints and stone 
artifacts are located.

Site 39: 24 57 343 N , 46 11 518 E
A Paleolithic site located southwest of 
Jabal al-Abkain in an area of 300m x 200 
m extended to the south of elevated area. 
Several flints, stone artifacts, blades and 
flakes in different colors are located.

Site 40: 46 11 662 E and 24 57 265 N
A Stone Age site located southwest of 
Jabalal-Abkain. It is an oval shaped site 200 
m long from west to east and 70 m from north 
to south. Water drained from all sides and 
reached to Rehbah al Hassiyah. Several stone 
artifacts, raw material and flint is scattered on 
the surface.

Site 41: 24 57 812 N 46 11 966 E
Stone Age site located on an elevated area in 
the northwest of which is a small valley 100 
m wide. Several small, big and medium sized 
artifacts are scattered on the surface.

Site 42: 24 57 N 862 , 46 11 808 E
A Paleolithic site located northwest of 
previous site at about 150 m from wadi 
towards the hill from southeast to northwest. 
Several small water tributaries drain towards 
Rehbah al Hassiyah. On the inclined surface 
of the hill, flints and other objects scattered. 
It seems to be a manufacturing site as large 
number of flints, discarded objects and black 
flint.

Site 43. 24 57 963 E , 46 11 935 N
A Strone Age site extended from north to 
south and from north to south it lies in the 
valleys drain into Rehbah al Hassiyah. A 
large stone structure like a room and black 
flints are located among coral rocks.

Site 44. 24 57 862 N, 46 11 728 E
It is hill with many stone artifacts and 
manufacturing components along with see 
shells, fossilized margarine objects, black 
and brown flints, knives, beads and other 
stone artifacts are located.

Site 45: 24 57 658 N , 46 11 n 601 E
Located in the west of Jabal al-Abkain 
overlooking Rehba al-Hassiyah in the north is 
hill oriented from east to west .It is 100mlong 
and 10 m wide where stone objects and raw 
material is scattered with marble stones. 
White colored flints and large sized stones are 
found. This site is separated from Rehaba-al 
Hayssiyah by low hills.

Site 46. 46 11 506 E - 24 57 654 N
Located in the east of previous site at about 

100 meters , covering an area of about 500 
meter long and100 meter wide. Surrounded 
by high lands and the valley runs from 
southwest to east. In the north is the chain 
of hills and the previous site is located in the 
east. Stone tools and corals are found here. 
The site is composed of low hills overlooking 
Rehaba al Hassiyah in the west. Large and 
middle sized flint stones scattered in a large 
area.

Site 47. 24 57 712 N and 46 11 348 E
Located in the west of previous site on an 
elevated area spread in an area of 100 m long 
and 100 m wide. In south is a small deep 
tributary fall into east in Rehaba al Hassiyah. 
In the west and east are small tributaries and 
in the north are low hills On the surface are 
scattered flint stones and artifacts such as 
knives and blades made of black flints.

Site 48. 24 57 790 N and 46 11 052 E
Locate west of previous site at about 15 
meters with hills and a little higher area in 
the northwest. A variety of flint objects are 
scattered on the ground such as knives, blades 
and flakes and arrowheads. Also located on 
the surface fossilized corals and flint material 
of white, grey and ashy colors

Site 49. 24 57 427N and .436 11 244 E.
Located under the elevated area of site 47 
and covers an area of 100 m long from east 
to west and 150 m wide from south to north. 
Located at the edge

Of one of the stream of Rehbat al Hassiyah 
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in the western side .On the higher side in the 
west a large water stream and in the north a 
hill is located. On the surface several brown 
color flints are scattered.

Site 50. 24 57 360 N and 046 11 343 E
Located in front of site 49 at about 100 
meters and covers an area of 100m long and 
100m wide. In the south are small hills of 
lower height. A number of stone cairns close 
to each other are located here.

Site 51. 24 48 N and 046 11 343E
A dam built with stones oriented from south 
to north in a straight line of 16.60 m and 190 
cm wide. Besides the dam is the structure of 
what look like a room. In the north appeared 
several walls of one meter high. In this region 
there are very few well with large quantities 
of water.

After that a long wall of 65 m long and1 m 
wide is located in the west while another wall 
oriented from east to west is located another 
wall measuring 30 m long with a distance of 
30m between the two walls.

Site 52. 24 48 687N and 046 22 380 E
An archaeological site located 300 m in the 
north east of the dam. It is a long wall 80 cm 
wide and 150 m long. Nothing left except 
the stone foundations in the southeast of his 
several caves are located in the mountain.

ON the surface large number of colored and 
decorated pottery shreds are scattered in 
addition to steatite soap stone shreds. Some 

burning holes in the area suggested that it 
was a pottery objects manufacturing place. 
The clay objects were manufactured locally 
on this site. We suggest that this site should 
be excavated in the future.

Site 53. Bir al-Turathiya
This well is located on the upper tributary 
of Ubaid village around it are rooms built 
with stones and mud with high walls of one 
and half meter. Nearby is located a water 
reservoir measuring 2m x 2m.

Site 54. 24 48 401N and 46 32 987 E
It is a small chain of hills bordering southern 
edge of Wadi Ubaid village. Several caves are 
located in these hills. Some are big enough to 
accommodate a family of 6 o 8 members. In 
these caves we found signs of living people in 
the remote past and recent times representing 
several cultural periods. Inside are found fire 
places, elevated sitting places, thick smoke 
layers on the roof and walls. The scientific 
team studied in details the evidence of human 
presence in the caves of Wadi Hanifa located 
directly to the south of site no.53 of well. It 
is thoroughly documented, photographed and 
studied five of the caves as under:

Cave no. 1
It is 1.30 m high, 4 m long from east to west.

Cave no.2
One meter high, 2.5 m longand1.5m wide 
located in the west of cave 1.A fie place is 
located in the south eastern corner. Its face 
was closed by stones for protection. In the 

eastern side an elevated area measuring 70 
cm wide and 2.30 m long is found. The roof 
is black with smoke. Some openings in the 
cave were closed by stone and mud, parts of 
which could be seen fallen on the floor.

Cave no. 3
Near cave no. 2 a wall measuring 1.30 m 
high, 3m long and external depth of 3.10 m 
is located. A small hole in the northern corner 
probably had an entrance.

This caved is located directly in the south of 
sieno.53 (The Well).

Cave no. 4
24 48 264 N and46 32 700 N
It is located in the west of cave no.3 at the 
end of tributary leading to Ubaid village 
in the south. The cave opens at east and is 
2.60 m high, 6.5m long and 6m deep. The 
roof is black by dense layer of smoke. In the 
southern corner is a fireplace, the remains of 
burned wood is still present in the fire place 
but of more recent times.

Cave no. 5 (Faisal Cave).
24 48 279 N and 46 32 647 E
This cave is located in the middle of a 
tributary and opens in the northern side. It 
is associated with Faisal bin Imam Saud bin 
Abdulaziz.It is 12 m deep out f which 7.5 
m is roofed and rest is the outer part. It is 
the largest cave in the region in he northeast 
corner is a fireplace. In the east this cacve is 
attached with another cave smaller in size 
with entrance one meter above the land and 

the people can enter in it easily. Width of the 
cave is 8.80 mand4.5 m high. In the middle 
is a place for fire probably for roasting meat. 
Interior of the cave has step like areas and on 
the roof is dens layer of smoke.

The smaller cave attached with the Faisal 
cave has a smaller entrance which seems to 
be a new entrance and this cave was probably 
part of the bigger cave divided by putting 
stones in between the two caves. Entrance 
is 2.20 m long and 1.10 m wide. Length of 
the cave from south to north is 5.40 m and 
width from east to west is 6m. In the south 
east corner is located an opening 1.40 m wide 
and 50 cm high. It seems that here fire was 
used for a long time as can be seen heavy 
black thickness of smoke layer on the walls. 
People used his cave for residence for a long 
time. In the Shoab Qura area several caves 
are located. 

Site 55 24 48 367 N and 46 32 956 E
It is a circular shaped grave built with large 
and medium sized stone slabs.

It’s diameter is 10m. Western part of the grave 
is broken stones are fallen. The height is 70 
cm while the tail oriented from northwest to 
south west joined with the grave. It is 8 m 
long and 20 cm high and is still preserved in 
its original form. The grave is overlooking 
the western area of other caves located in the 
area.

Site 56. 25 04 611 Nand46 21 230 E
A grave located at the edge of the road located 
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in the big Wadi Salboukh in the west. The 
diameter is 5.5m and height 60 cm. Consisted 
of three layers and built by the stones located 
in the same area.

Site 57. 25 04 536 N and 46 21 115 E
Grace located in the west of grave no.56 
divided by a tributary that fell into Wadi 
Salboukh passing through the two graves 
from south to north. Distance between the 
two graves is about 300 meters. Diameter is 
11.3m and height in the east 1.5m and in the 
west 90 cm. It was made by the stones from 
the same place. It is not build in organized 
manner located in the of low hills.

Grave 58. 25 04 529 N and 46 21 
113 E
A small circular grave located 5 m away from 
grave no.57. It is 3.70 m long and 80 cm 
high. The grave is build with local irregularly 
shaped stones. It is the only grave in the 
area which is still preserved and not open by 
others.

Site no. 59 25 04 599 N and 46 20 
973 E
In this area 7 graves of different size are 
located in the northwest of site no.58. Studied 
graeno.1, as an example which is circular 
shaped located in the middle of other graves. 
Its diameter 3.30m built with stones o 1.30 
m long, 40 cm wide and 10 cm thick. Grave 
“B” is circular shaped located in the north of 
grave “A” at about 11.70 meters and has 4.80 
diameter built with medium sized local stones 
80 cm long,40 cm wide and10 cm thick.

Site no. 60 25 04 578 N and 46 20 
887 E
A rectangular shaped burial located in he wes 
of sie 59 overlooking Wadi Salboukh in the 
south. The grave is 4.70 m long, 4.60 m wide 
and 50 cm high.

Site no. 61 25 04 498 N and 46 20 
562 N
Four stone cairns, circular shaped it seems 
that some are not disturbed or opened.

Site 62 25 04 482 N and 46 20 530E
Stone structure, overlooking a tributary in 
the south east to northwest located in Wadi 
Salboukh and made of local stones from the 
same place. Diameter is 6 m, height 1.70 m 
and located about 70m from the previous site 
61.It seems to be preserved although some 
stones are fallen and scattered around it.

Site 63. Stone structure “A” located at 25 04 
541 N and 46 20 399 E structure “B” located 
at 25 04538 N and 46 20 390 and structure 
“C” 25 94 536 N and 46 20 382 E.

Located in the south of Wadi Salboukh and 
consisted of several stone structures, circular 
shaped “A, E and B, C. The bigger circular 
structure is :B” with19 m diameter and1 m 
high. It forms a complete circle. Some stone 
in the southern and eastern side are disturbed.

Site 64. 25 04 503 N and 46 20 383 E
Two stone structures located side by side 
with a distance of 3m in between located in 
the south of site no.6 at about 100 m.

A (eastern) 6.40 m long and 1.30 m high built 
with irregularly arranged stones

B (western) Diameter 6.20 m and1.10 m high 
built with stones of different size.

Site 65. 25 04 496 and 46 20 312-7 E
Tailed structure oriented from east to west 
100 m long and 60 cm wide overlooking 
Wadi Salboukh in the south. In the west are 
located 6 circular stone structures.

Structure “a” :
8 m diameter bigger than that of “a” and 1.80 
high built with large and medium sized stone 
from the same area.

Structure “b” :
It is located in the north of structure “a” at 
a distance of 8 meters. It is circular shaped 
with 3 m diameter. 

Structure “c”:
Located n the west of structure ”a” at about 
2 m and has 4 m diameter built with local 
stones. 

Structure “d”:
Located in the west of structure “c” at 15 
m and is circular in shape built with rough 
irregular stones. It has 4 meter diameter and 
remaining height 50 cm.

Structure “e”:
Located at 12 meters from structure “a” 
toward east and has diameter of 3 m and 50 
cm height. Build with irregular shaped local 
stones.

Structure “f”:
Circular shaped located in the east of structure 
“e” at 30 m apart.

Site 66. 25 04 369 N and 46 20 399 E.
Two stone structures ”a” and “b” circular 
shaped with a distance of 10 m between each. 
The function and purpose of these strange 
structures is not known.

Site 67. 24 54 411 N and 46 20 235 E.
Circular shaped stone structure located at the 
edge of Wadi Salboukh near the dam directly.

Site 68. 24 54 851 N and 46 22 342 E
Circular structure 70 cm high and 7 m diameter 
built with medium size stones arranged 
irregularly. Upper part is destroyed removing 
stones are lying beside the structure.

Site 69. 24 54 854N and 46 22 356E
Circular stone structure3 m diameter and 40 
cm high.

Ain ibn Muammar (Hakr ibn 
Muammar) 24 54 950 N and 46 22 
080 E
A natural well associated with a walled 
cement reservoir to supply water to the farms 
with conduits. It dried in the summer and 
collected water during rainy season. 

Site 70. 24 54 N 621 and 46 22 201 
E .
It is a major source of water located in the 
north west of al-Ayniyah built with heavy 
stones from the wadi. A step way or stairs are 
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made inside. It is one meter high and what 
remains is 30 m.

Site 71. 24 54 455 N and 46 21 975 E.
The site consisted of four stone structures:

a. A circular shaped structure with 5 m 
diameter and 1.5 height and1 m width. 
Built with medium and large sized 
irregular shaped stones. No mud or plaster 
was used in cementing the stones.

b. Located in the east of structure “a” at 
about one and half meter apart. Stones 
were placed one over the other to form a 
cairn The diameter is 3m and in its form 
present it is oval shaped.

c. East of structure “a” at about 4 meters 
apart. It is a large circular structure built 
with huge interior rocks but in irregular 
shape. Inside is another structure probably 
that of a grave. Diameter of the structure 
17m and that of remaining outside wall 50 
cm width. A long tail attached at the east 
of it that runs from north to east and then 
towards south east in meandering form. It 
is 14 m long and about 30 cm high.

d. In the north of circular structure “c” about 
3 meter away is located a circular structure 
of 3 meter diameter and50 cm wide of 
remaining wall. In the middle seems to be 
a rectangular shaped room of a grave. 

e. Located in the west of structure “d” is a 
square shaped 2 m long structure

It is 2m long and is possibly a new burial. 
Eastern wall is not complete.

Site 72. 24 54 741 N and 46 22 212 E
Two stone structures:

a. A circular structure of 1 m high built with 
medium sized stones and in the middle 
an empty place covered with a large 
stone slab. In the north is entrance to the 
structure.

b. A circular stone structure built with 
medium sized stones fallen one over the 
other. In the middle is an area covered 
with stone slab, opening is in the north.

Site 73. 24 58 827 N and 46 12 667 E
A site of debrief stones and black flints 
scattered in area at the base of Jabal al-
Abkain. An elevated area for sitting is located 
here. The site is spread in an area of about 
40m x20m

Site 74. 24 58 791 N and 46 12 100 E.
A site consisting of remains of manufacturing 
stone objects located in the west of previous 
site. It is a stone-age site on the inclined 
surface of the hill.

Site 75. 24 58 642 N and 46 11 760 E
The site consisting of various cultural 
remains scattered on the inclined surface of 
an elevated area of the hill oriented from 
south to north. It is a single site covering a 
large area of 1km into one and half m. In this 
area large quantities of flints brown to black 

color are scattered along with small stone 
objects of later period. It is a large area having 
blades, scrappers and small burins etc. This 
site needs further intensive investigations 
and studies.

Site 76.24 58 764 N and 46 11 656 E
This site is located on the inclined surface of 
a hill which is part of a small range of small 
mountains. The site is about 2km from east 
to west consisting of attached elevated areas 
situated side by side. The site is located on 
the elevated area oriented from northwest of 
Jabal Abkain covering an area of 40m x 20m.
The site is overlooking the farms of Sadus 
located in the north.

The surface is covered by flint stones, 
scrappers, blades, burins, knives and large 
sized objects such as grinder and hammer 
stones. There is no doubt this site needs 
further intensive investigations and studies.

Site 77. 24 58 780 N and 46 11 629 E
It is a circular shaped stone structure with 
4meter diameter and 30 cm high. A large 
stone is erected in the west and large stone in 
the middle of the circle.

Site 78. 24 58 769 N and 46 11 591 E
A circular shaped stone structure located in 
the west of sieno.10at about 15m.It is built 
with local stones. The entrance is closed by 
the fallen stones.

Site 79.
Located at about 15 m from site ”11” and is 

a small site covering on5m x4m. Scattered 
here are black flints, scrapers, blades and 
other small artifacts.

Site 80 24 58 534 N and 46 11 973E
A big site with a variety of stone artifacts 
scattered in a large area. It is located opposite 
to site no.”8”in the south and site no.”8” 
located on the northern edge of wadi.

Prominent settlement possibilities 
in the study area
The study area is located in the heart of the 
Arabian Peninsula (Plate 7.3) and northwest 
of the city of al-Riyadh at about 65 km (plate 
1b). It is t he area located between three towns 
Al-Ayuniyah , Sadus and Bawdha forming a 
triangle in the plateau of al-Hayssiyah in the 
west and at head is al-Ayuniyah (Plate 7.4a).

The area is covered by the chain of Tuwaiq 
mountains with a thickness of 200 meters 
in the southwest of study area. The chain 
continued towards Haiyat al Qaws in the 
center of the Kingdom of Saudi Arabia, 
oriented from al-Zulfi northward towards 
Ras al-Qasba in Rubal al Khali southward 
(Plate 7.4b). The impact of climate and 
environment affected and created Tel, hills, 
valleys, tributaries and edges. The valleys are 
big, wide and deep due to tectonic forces and 
environmental changes.

Geologically the study area is part of regional 
sedimentary rocks particularly in northeast of 
Durma (Plate 7.10).
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 The natural and geological formation of 
study area comes under the Late Jurassic era 
of Middle Mesozoic period ofal-Arab (Jac, 
Jad), the hilly area (Ji) and Hanifa (Jhh, Jhu), 
sediments of Tuwaiq (Jt) associated with 
new sedimentary rocks under the Quaternary 
period in the valleys and low land areas 
(plates 7.10). The study area fell into al-
Jabiliya, Hanifa and Tuwaiq.

Study area composed of Hanifa and Tuwaiq 
hills consists of a variety of Calcareous 
components of Maine type at different 
depths. Here we can find fossils and coral 
reefs amalgamated in sedimentary layers and 
flint and Chert are found mixed in the coral 
reefs.

The northeastern part of study area is 
composed of calcareous and lime stones 
mixed with sea fauna of late Jurassic era 
called Sam of Wadi Hanifa. First Geological 
studies of the area were conducted by Aramco 
geologists. They found thin layers filled with 
sea shells and fauna (Plate 7.11e). The French 
expedition divided the area into two types 
one underneath (Jdh) with a thickness of 52 
meters in the middle of Durma and upper 
(Jhu) of 72 meters thick in Wadi Hanifa.

The ancient people used natural resources 
and topography of he studied area. The area 
is composed of wide valleys, plateaus and 
elevated areas and calcareous soil mixed 
with flint. There were active water bodies 
(Plate 7.12a) helped in plant and agricultural 
growth along with variety of animals.

Ancient people knew the characteristics of 
flint to use it for making tools, they knew 
how to exploit corals and later they learned 
how o exploit minerals. Most important was 
the use of flints found on large scale in the 
area of study. In the calcareous deposits are 
found flint stones in various colors. Five 
levels in which flints are found on large scale 
(Plate 7.9a):

1. First level (or elevated area):
 A number of sites of level 1 are located. 
These are wide plateau do no rise more than 
two meters from the valley floor that contains 
thin layers of raw flints. These were used in 
making small land thin artifacts. It was flow 
of water brought here and concentrated here 
the flints.

2. Second level:
It consisted of limited elevated areas and is 
high about 5 to 8 meters from the base of the 
valley. These included raw material of flint of 
large sized that were cut an used for smaller 
and medium sized tools.

3. Third level:
Limited elevated areas about 8 to 15 meter 
high from the valley floor. These are 
calcareous deposits of white color. Large 
sized flint stones are found in these deposits, 
very few of these were probably used.

4. Fourth level:
It consisted of wider elevated areas some 
arelikemounds20 to 22 meters high from 
valley. Very few flints of dark color are 

found here and were not used in making 
tools. 

5. Fifth Level:
These are wide elevated area of 20 to 22 m 
high from valley base. They contains very 
little flint stones. The flints are very large, 
dark colored and could not be easily used. 
On this plateau several stone structures are 
located.

On this elevated are located several flint 
deposits and mining of flints was taken 
here. One mining and tool manufacturing 
site is located here..Large number of flint 
mining sites and tool manufacturing areas 
suggested that it was a place of mining and 
manufacturing tools and exporting to other 
areas. Thus the ancient man used these flint 
sites for manufacturing tools and exporting 
them. He knew how to exploit natural 
resources around him.

 
Previous Studies and Initial Results 
of Present Work
1-Previous Studies:
The reports published on the field studies of 
the Stone Age of Riyadh region are very few. 
Very few information on the stone age of this 
area has been provided in those brief reports. 
Reports contains information old Stone Age 
specially on Acheulean period continued 
until the end of Neolithic era. The previous 
studies were done in three field seasons, in 
the first season (1978) area around southeast 
of Riyadh was covered. This area included 

al-Kharj, al-Hawtha, al-Hareeq, Aflaj , 
Sullayil and Wadi al-Dawasir.Survey was 
started from north of the city of al-Riyadh 
around the town of Sadus where some stone 
age sites were documented. Also Palaeolithic 
sites recorded from Ain al-Hayssiyah and 
Salbukh (Zarins etal 1978:9-48). The second 
season in AD 1999/1399 AH covered the 
areas of south west of al-Riyadh, Durma, Al-
Dawadmi. Afifandal-Bhadiyah several Stone 
Age sites were documented from this area 
(Zarins etal 1998Ad/1400AH (9-35). While 
third season covered the areas northwest of 
Riyadh including al-Azriyah (north of King 
Khled Airport), al-Yumamah,al-Dhagham.
Wadial-Anak and wadi al-Makhar. 85 
Paleolithic sites recorded from this area 
(Zarins etal 1980:23-35).

The research papers related to this subject is 
the dissertation of McClure on the Neolithic 
period in Rub al Khali, he talked about the 
settlement of people in the Arabian Peninsula 
during the Neolithic era (McClure 1971). 
Abdullah bin Muhammadal Sharikh wrote 
about the Neolithic sites in northeast of 
Riyadh specially the areas of Al-Dagham 
and al-Taraq and documented 190 sites and 
collected stone objects from eight sites .He 
analyzed and studied these sites and found 
artifacts from the Middle Paleolithic sites in 
the region (Al-Sharekh 2005-253).

As a result of the first season (1978AD / 
1398AH), 65 artifacts of old stone age are 
collected. Sometimes artifacts are scattered 
in large areas such as 200x30 m. These 
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consisted of flakes, blades and raw material 
(Zatins et-al 1979-14). Most of the objects 
are attributed to middle stone ages similar to 
Mousterian in Syria (Zarins etal1979-14).

Also located late Mousterian and early 
Neolithic material from north of the Kingdom 
of Saudi Arabia and other sites in the Kingdom 
contains Mousterian and Neolithic scatter of 
small hand axes, blades, arrow heads and 
scrapers (Zatins etal1979-15).

The stone objects located are a set of 85 axes, 
several cleavers and in the survey of 1978 
is mentioned that on site 212-57located in 
Laila area a stone ax and in Wad Dawasir on 
sites 212-52; 212-43; 221-55; 212-42; 212-
29; 212-1 A number of stone age artifacts are 
found (Zarins etal 1979-15). 

The hand axes are of rectangular or oval 
shaped with pointed end are usually of two 
types one with oval thick body and pointed 
face and other oval shaped with cut marks 
on the sides. Usually quartzite stone was 
used on site 212-55 or sand stone and rough 
quartzite used (Zatins etal1979-15). Six such 
site are located around Wadi al-Dawasir and 
the valleys around it, one particular site 212-
55 located in the wadi contains hand axes of 
sand stone or quartzite attributed to iron age 
(Zarins et al 1979-16). A collection of six 
sites located in the lowland neighboring Wadi 
al Dawsir or other small valleys all represent 
different type of stone industry except one 
site no. 212-15.

The survey team named al-Hassiyah due to 
the location of these sites l around al-Hayssiya 
towards the well located in the lowland of 
eastern Jabal al-Tuwaiq. The group of sites 
located at (212-34) contains one point or burin 
measuring 4-5 cm long and 1.5 to 2 cm wide. 
Also located scrapers and blades and some 
knives dated to the Neolithic period (Zarins 
et al 1979-22). Blades and scrapers located at 
site 212-34 may be compared with those of 
Cabel “no.b” from Qatar.C14 dating of those 
objects suggested 7th millennium BC. While 
those located around al-Madbiyah are dated 
7h millennium BC(Zarinbs et al 1979:22).

As a result of the survey of 1979 AD in t 
he region of Al-Dawadmi /al-Bihadiyah the 
team mentioned the area of eastern Arabian 
Shield at about 600 kilometer where large 
number of flints, Andesitic, Riholite, granite 
and schist stones are located also in the area 
of Afif and Durma several stone age sites are 
located (1980:13-19).

Also located 267 Stone Age sites out of which 
64 are of old stone age, 20 Acheulean sites, 
33 Mousterian sites, five are Mousterian and 
old stone age era. We do not at large how 
many sites are really located in the Riyadh 
region and around it for that further survey 
and intensive investigations are required 
(Zarins et al 1980:12).

From 63 Old Stone Age sites 20 Acheulean 
sites are located on the plateau of Granite 
and Andesitic rocks he same material used 
for making stone artifacts. Also found clever, 

blades and knives of Volvo period .Objects of 
Acheulean era are large sized and black due 
to the impact of weather and erosion (Zarins 
et al 1980:12).

In the survey 20 Achuelean sites are located 
on the elevated areas most of these are 
scattered on the surface of hills or plateaus 
composed of Granite or Andesite the raw 
material used for making stone objects. Most 
of the Acheulean artifacts consisted of hand 
axes, cleavers, side scrapers of huge size. 
Other objects include brins, knives and other 
objects of levallois type. Acheulean objects 
are large and few with side itched these are 
also black in color due to prolonged impact 
of weather (Zarinsetal1980:13). 

Regarding site no. 206-27 located about 
23km southeast of al-Dawadmi town a stone 
structure of 30 m long and 30 m wide, divided 
into 100 sections. Each square measured 
3x3m from all sections 3256 stone objects are 
collected consisting of cleavers and hammers 
and objects could be attributed to Middle 
Acheulean period c 150,000 to 200,000. The 
survey team concluded that the Acheulean 
period in his part dated between 75,000 to 
200,000 years before present (Zarins et al 
1980:14).

Twenty fives of Middle Palaeolithic period 
are located on the highlands of al-Rawabi near 
the hills overlooking the valley. Quartzite was 
a common element used in making tools in 
addition to Andesite and Rhiolite. Prominent 
objects of Middle Paleolithic period are hand 

axes, burins and knives (Zarinsetal 1980:14). 
These objects could be dated in between 
35,000 to 75,000 years before present. These 
are similar to the Mousterian objects in other 
parts of the Kingdom ( Zarins et al 1980: 15).

Regarding the objects associated with Old 
Stone Age the field team suggested that the 
Mousterian period continued until the rise 
of Neolithic era. The objects between the 
two periods have little difference in their 
making and transition is short between the 
two periods (Zarins et al 1980:15). Thus it 
is wrong to say that the Arabian Peninsula 
was empty during the Palaeolithic period c 
12,000 to 35,000 years before present. It was 
the wet period in the Arabian Peninsula and 
that the end of Pleistocene dry and hot period 
started in the Peninsula. McClure analysis of 
C14 from Rub al Khali confirmed that there 
was a wet period between 36,000 to 17,000 
before present and then began the era of hot 
and dryness at the beginning of 17,000 and 
continued from 9,000 years until now (Zarins 
et al 1980:18). Raw material for making stone 
objects consisted of Andesite, Basalt and 
quartzite. Only one old stone age is located at 
Dawadmi (Zarins et al 1980:18).

Regarding the Neolithic the results of C14 
dating of shells from the river beds and 
elevated areas around the valleys confirmed 
that more rainfall began 9000 before present 
(Zarins et al 1979: 19-20). The study shows 
that very few sites located during the survey 
that could be dated o early Neolithic era. 
Important such sites are 207-38 at Sadus and 
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some sites on the low lands of Durma (207-
41, 42m 44, 48,49, 60). The artifacts were 
made of locally available calcareous stones, 
burins, scrapers, blades arrow heads and 
other artifacts of probably 5th millennium 
BC At Dawadmi and Safra’a Haqeel two sites 
of this period are located (26 60 and 206-77) 
(Zarins et al 1980-19). Also at site no. 207-43 
near Durma above the hilly area overlooking 
the valley some small stone artifacts made of 
quartzite are located these are arrow heads, 
scrapers and blades (Zarins etal 1980-20).

Results of the survey of 1982 revealed 
Acheulean (late Mousterian) sites artifacts 
scattered in large area but far away from any 
residential site. Larger site found is 207-71 
registered in the record of Department of 
Antiquities and Museums. The site covers 
an area of 400m x 20 m, several hand axes, 
burins, blades and other stone artifacts could 
be dated to the middle or end of Acheulean 
period. After 5 km to the south site 207-71and 
other site no. 207-99 are found large sized 
blades and bi-faced hand axes are located 
(Zarins etal 1982-27). Two Acheulean sites 
are located near Riyadh, one numbered 207-
75 measuring 150 x 50m located at the edge 
of Hadabah al-Urma. In Wadi Hanifa several 
prominent stone structures, sandstone dunes, 
and at the base of these elevated areas several 
rough and coarse quartzite some objects 
consisting of hand axes, blades and scrapers 
are located. The second site no.207-115 
located in area ”C” of Wadi al-Utak is similar 
to previous site. Quartzite raw material for 
stone objects is widely scattered in Wadi al 

Utak where one hand axe, blades and other 
objects are found (Zarins et al 1982-27).

The middle palaeolithic or Mousterian period 
sites are found in large number. Survey 
team classified these artifacts into following 
sections 1- Appearance of levallois type of 
technique for making tools and its related 
culture. 2-Appearance of stones or raw 
material of marble type 3- Difference between 
objects of the Neolithic period and previous 
eras (Zains et-al 1982-28). Site no. 207-78 
with a red color elevated area in region “c” 
and 250m x 20 m area large number of stone 
artifacts such as burins, scrapers, blades and 
other objects are located in large number 
(Zarins et-al 1982-28).

While the late stone age is not clear and 
there is an ambiguity like other parts 
of the Kingdom. Until now the cultural 
material in Sauds and Wadi Hanifa is not 
known (Zarins et al 1982 -28).Survey team 
suggest that the raw material preceding the 
Neolithic era such as Chist, flint, and hitting 
/ chipping technology was in use for long 
time penetrating the Neolithic era and is 
thus difficult to distinguish era preceding 
Neolithic (Zarins et al 1982:28). 

Artifacts of Neolithic are studied and dated in 
relation to the sites in Rub al Khali from 5th or 
6th millennium in the eastern region (Zarins 
et-al 1982-29). Arrow heads with double 
pinched edges appeared in the Neolithic in 
the middle of the Arabian Peninsula.33 sites 
out of 58 sites in Riyadh region belong to this 

cultural period. The Neolithic era represented 
three environments: 1- Upper elevated areas 
of the valley and lowland areas east of 
Jabalal-Tuwaiq, high land of Jabal Tuwaiq. 
2- coastal areas of old rivers 3. Sand dunes 
in the northwest of Riyadh, Nafud al-Sir 
and Areeq al-Buldan associated with al-Birk 
and valleys (Zarins etal 1982-30-39) and 
compositions of sand stones and plateau of 
al-Urma.

During the Neolithic people benefited from 
the wet period and large scale farming 
took place in the al-Aridh area (Zarins etal 
1982:30).

Normal Whalen and others in 1982 excavated 
two sites of old stone age in al-Dawadmi. 
First site (206-76) located a 24 20 00 N and 
44 32 00 E at about 3km south of the village 
of Saffaqa. Second site located at 206-68. 
The two sites covered an area of 200m x 
150m (Whalen et al 1983: 19). Normam\n 
Whalen (1983) again excavated a stone age 
site near Dawadmi and according to his 
studies the material is similar to the site of al-
Atmanah in Syria. He attributed the two sites 
to the Acheulean period. The team further 
excavated the site of Saffaqa and dated these 
to the middle Acheulean period 300,000 to 
250,000 years before present (Whalen et al 
1984-11). 

B – Initial Results of the Present 
Work:
The second season of survey (1435 H) 
reached to the following results:

1. Located flint sites and classify its types.

2. Located different fossil areas and 
excavated some.

3.  Collected large number of stone artifacts 
which will be classified and studied 
to know the archaeology of Neolithic, 
Middle and the Acheulean period of the 
central Arabian Peninsula.

4. Documented a number of stone structures 
such as stone circles, cairns, tailed 
structures and tombs dated 4th millennium 
BC.

Black and white flints are found on the 
upper level of hills run horizontally in the 
mountaintop areas and with the impact of 
climatic changes, erosion disintegration 
of upper façade of hills the flint layers are 
exposed and appeared. Thus flints are usually 
found on the upper lever, inclined surfaces 
and terraces of the mountains. Ancient people 
collected these flints easily and used them for 
making tools.

It is evident that old stone tools of the old 
and middle stone age and lower palaeolithic 
period of Acheulean and Oldwan era were 
made from these flints of very large size 
cleavers that could be used for cutting plants 
and animal bones and shaping every day used 
stone objects.

The stone objects are usually hand axes 
without doubt used in the late prehistoric 
period probably invented in the Acheulean 
period. These hand axes are located in the 
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limited area of study. One site located in the 
southern area of study area and some sites 
in the north of the high lands in the west of 
Rahbah al Hassiyah. Hand axes were made 
of local black stone and were mostly rough 
and coarse. Heads were square or rectangular 
shaped while cleavers were large sometime 
with handle used for cutting.

Artifacts from the Old Stone Age particularly 
from the Mousterian era located at Rehaba 
al Hayssiyah are of different varieties and 
used for different purpose such as hand axes, 
burins, blades, digging objects and lancer 
heads, scrapers and other large and medium 
sized objects. These objects are located in 
large number in a limited area of 10 sq. km. 
These objects were made of honey colored 
flints, in addition to some of white, grey and 
black color.

 Regarding objects from the Neolithic period, 
these are clear consisting of arrow heads 
,blades, scrapers , burins are all made of 
white, grey, brown and black flints. 

These stone objects suggested that the people 
were involved in hunting, food gathering and 
using plants and making different objects 
from stones.

Flint stones are not located commonly and 
were confined to certain limited areas. This 
material was good for trading and making 
tools and was an essential and most useful 
element in prehistoric times.

Wadi Hanifa was the center of flints from its 
upper course beginning from al-Hayssiyah 
westward at the edge of Wadi al-Makhra 
inside the plateau of al-Mawaleeed. The 
south central part of Wadi Hanifa contains 
very few flint stones

With the exception of some wadis, such as al-
Amariyah, Ubaid, al-Jabilah and Dirriyadh, 
Stone Age sites are very few. We make a 
survey of west of Wadi Hanifa extended 
up to Rehaba al-Hayssiyah but did not find 
any flints or stone-age sites. Located at the 
elevated area facing Rehba al-Hayssiyah 
signs of stone wall which apparently seems 
be one of the oldest wall of the old world. 
This was built with stone slabs to be 
protected from strong winds and bad weather 
conditions. It seems to be a temporary living 
place of the ancient man of Arabia covered or 
roofed by wood or leaves.

Ancient people were active on the hills 
and made use of caves and rock shelters 
located all along Wadi Hanifa but now 
badly affected by wind erosion and other 
natural factors, high temperatures, rainfall 
and in winter cold conditions. This can be 
seen in all the tributaries and valleys u to 
Rehaba al Hassiyah. Wadi Hanifa affected by 
movement of sand and heavy rainfall right 
up to al-Kharj to a distance of no more than 
twenty kilometer

Geological studies of the region indicated 
that geophysical environment played an 
important role in human life and the presence 

of raw material for making stone objects, 
stone structures related closely to the mining 
sites of human settlements show that all these 
elements were related to human presence 
in the area. Further geophysical studies 
and geological survey and study of stone 
structures shed further light on human life in 
this part of central Arabia.

Other elements such as water resources, 
wells and river bed and extension of Wadi 
Hanifa and locaion of wells in Sadous, Wadi 
Bawdha,al-Ayuniyah,al-Jabilah, Ghusaybah 
and al-Kharj indicated large scale farming 
and animal presence for hunting. There is 
no doubt in those days animals were more 
than human population and people were 
largely involved in hunting. It is a different 
situation now, present population is much 
larger than animals and people depended 
more on agriculture and farming. This 
change in human resources, lack of animals 
and increase in farming and agriculture has 
changed living patterns and change in the 
food, eating and living conditions. 

In the light of this archaeological material we 
can say that the ancient people were present 
in the middle of the kingdom of Saudi 
Arabia particularly in Wadi Hanifa and its 
environ during the period from Acheulean 
to Mousterian and Neolithic periods. All 
available evidences confirm this and the 
objects such as large grinding stones and 
large flat stones suggested that agriculture 
was practiced at some stage in Wadi Hanifa.

We can imagine that the environment was 
wet and land was fertile, green and permanent 
water sources were available facilitating 
living of people in those valleys. However, 
the conditions changed and Arabia became 
hot and dry and people migrated to other 
areas towards north where rivers, wells and 
green areas were available, and where began 
and developed new umpires and Kingdoms 
in the world.
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   Preliminary Report on Archaeological investigations around 
Urkhabeel, Farasan Islands  Saudi-French Mission  2005- 2014

                  Dr. F.Felinof, Dr. S. Marion Du Brusi,  Dr. B.Reeba

Main purpose of this paper is to present 
the research work of joint Saudi-French 
Mission on the Farasan Islands (Plate 8.1) 
.Important discovery was the location of a 
Latin inscription on a tomb near the present 
city of Farasan (main island).  Three research 
expeditions carried out in seven to ten days 
under the  auspices of F.Feelnoaf, Director of 
the Missioni n 2005 AD (with layla Naeemi) 
and in years 2006- 2011 (with Marion Du 
Brosi).. These shot time field investigations 
used in preparing maps of the main site of 
al-Urkheel. We visited the sites in association 
of local representative of Saudi commission 
for Tourism and National Heritage  (Abdul 
Rehmanal-Uqaili).  We made a short and 
quick visit to other nearby, took photographs, 
noted point with GPS and collected pottery 
shreds as samples. We prepared detailed 
maps of all visited sites, marked these on 
the map.  During the three archaeological 
surveys (2005, 2006, 2011) more than 
thirty sites documented. We later organize 
two teams in (2013 and 2014) to conduct 
archaeological survey by the two teams 
in the area we visited in 2005, 2011. We 
discussed with local administration about the 
protection of sites documented  previously. It 
was agreed to continue survey at the sites of 
Wadi Matar,Sahal Teeni located in southeast 
of  the mail island, Wadi Shami, located 
partly in north east of the same island.

First we should cover history of the sites 

of Urkhabeel, Farasan Island to know its 
historic importance and importance of this 
research. We divided our research in two 
sections; to talk about the work of previous 
short investigations of 2005, 2006and 2011 
while in section two we shall concentrate on 
recent long fieldworks conducted in 2013 
and 2014 in Wadi Matar and Wadi Shami.

History and importance of the sites 
under study:
Saudi-French expedition’s investigations 
firstly concentrated on the two Latin 
inscriptions studied by F.Felnouf written 
about the Roman army in second quarter 
of 2nd century AD. Development of trade 
relations between the Mediterranean world 
and the Arabian Peninsula through caravan 
routes during first half to first century BC. 
It was further added the sea route at the end 
of first century BC.  Romans reached to a 
number of places in the Red Sea. Romans 
reached to Egypt in 31 BC and occupied the 
Nabataean Kingdom in 106 AD. Romans 
also advances in several areas of Red Sea, 
their conquests reached south of the Arabian 
Peninsula between 24-25 BC. And occupied 
many places but their army was defeated 
and went towards Egypt after the defeat. 
Departure of  Romans from Arabia was 
good, they occupied Arabia for short time 
(Madain Saleh) in106 AD. It was surprising 
to find Latin inscriptions at Farasan, one of 
it mentioned, it is a complete inscription 
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engraved by a Roman soldier, presence of the 
ruler of “Ferresan” dated 144 AD, while the 
second inscription deeply  engraved on the 
rock , must be a bit  older. These new finds in 
a short time survey indicated the presence of 
Romans at Urkheel Farasan.

Long survey is needed to understand the time 
and subject. Location and documentation 
of new sites and new subject is always 
subject to new finds and further research 
and investigations in the area.   The mission 
concentrated on the old and new sites around 
al-Urkheel as well as paid attention on the old 
and late archaeological sites. Many old south 
Arabic may not be existing now. Probably 
the Kingdom of Saba’a in 7th century 
BC dominated the region. South Arabian 
residents lived near the Red Sea close to 
Ethiopia and Eretria and were in touch with 
the people of South Arabia. Archaeological 
evidence suggested contacts between Urkheel 
Farasan with people of other side of Red Sea.  
Survey revealed the gap in settlement in the 
middle of 1st millennium BC, also we noted a 
gap between south Arabian and the Red Sea.
With the rise of Gregorian era in south east of 
Red Sea specially in Farasan created a new 
history of the region. In  the period of old 
age between Syria and other regions several  
political events of conflict occurred in  the 
White Sea area and south Arabia. At the 
end of 3trd century AD unification of south 
western Arabian Peninsula with the Kingdom 
of Humarians in the high lands of Yemen 
ruled for longtime. Jewish rule began at the 
end of 4th century AD.  Relations between 

Persian, Sassanians and Jews developed as 
the common enemy was Romans. By the end 
of 4th century AD, Judaism spread gradually 
in the region. At the end of Romans or 
early Nabataeans , Christianity  spread  that  
united  many regions. Christianity became 
the state religion in the era  of Theodosis 
in 391, but from  340 the Emperor of 
Constantine ii of Exom sent missions to 
northeast Africa particularly to the Kingdom 
of Exom. War began between Romans and 
Sassanians in southern Red Sea. Battles 
among various  powers in southern Arabia 
began in 3rd century when Exom attacked 
several time on southern Arabia. Exom with 
the help of Sabaean Kingdom attacked the 
Kingdom of Jameer. They took over control 
of southwestern highlands of the Arabian 
Peninsula, coastal area and the city of Zaffar 
until Najran as well as Urkhabeel Farasan.
Humarian Kingdom was Jewish.  Although 
Humarians were Jewish but there were other 
Christian in southern Arabia. Historians 
Philostorgius wrote about south Arabia at the 
end of 2nd half of4th century AD that traders 
of  southern Arabia traded with Far East 
Christians. At the  beginning of 6th century 
southern  Arabia dominated by Christians 
but the rule was that of Humarians. Several 
battles took place at the edge of Red Sea with 
the Persians continued until 570, the time of 
rise of Islam between 628 and 632.  

Targets and phases of the Project:
One of the targets during first visit of the stone 
with only Latin inscription of that time was to 
visit the site and read the inscription in situ. 
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Other purpose was to survey and investigate 
other sites of historic Farasan and prepare 
maps. We surveyed the area and visited other 
sites at al-Urkhabeel . Archaeological map 
was prepared in 2005 AD and visited 10 sites 
under the supervision of Feleinouf and Layla 
Naemi particularly eastern part of the main 
island. The sites attributed to a period early 
1st millennium BC to present. Accompanied 
was Mr.Ibrahim Muftha (researcher and 
owner of local private museum). Subject 
of these visits was to document sites of old 
period to later period and Islamic era and 
collected artifacts from all periods. Musnadal 
Janubi, two Latin and one Kufic early Islamic 
inscription engraved on the rocks. In year 
2006 under the supervision of Felinof and in 
assistance of Abdul Rehman al-Uqaili added 
eight archaeological sites covering same 
time period like previous season of 2005 for 
the sites of Farasan islands (northern part, 
western part of main island, northwest of al-
Saqeed island, east of al-Disan and north of 
islalnd Qimha). Lastly in 2011 AD F.Felinof 
and  S.Marion Dubosi conducted third new 
survey of Ghareen, Qasaar,al-Mahraq, 
Wadi Matar.Located several artifacts and 
inscriptions. New inscriptions and artifacts 
were also collected by Mr. Ibrahim Mufth, 
owner of a private local museum and also 
Mr.Alsyed Ibrahim Siyadi (owner of another 
private museum) informed us about new 
sites located at west of Wadi Matar and in 
the east attributed to Pre-Islamic, Islamic 
and new ones. The team further registered 
several sites in Wadi Shami dated various 
periods. Located also pre-Islamic settlements 

and three graves, one appears to be quite old 
but destroyed now. This destruction of site 
occurred long before our visit to the area.

We have given preferences to the sites 
according to importance and selected sties 
according to historical and archaeological 
importance so that Saudi  Commission for 
Tourism  and National  Heritage protect, 
preserve and develop for tourism. For this 
reason selected two sites: Wadi Matar fenced 
small area situated from a few kilometer from 
the coast at the same distance from ruins of 
castles, chief location of the Roman army 
located near recently burned village (figure 
2). Wadi Shami  (site nos.WS-5 and WS-
6).Initial study was done in last two years 
(2013, 2014) There were  different   reasons 
to take already studied sites. In the beginning 
documented sites of Wdi Matar (Plate 8.2a). 
We documented site (Wadi Matr 1) WM-1 in 
80’s of 20th century, so it was decided to check 
it again and documented site 2 of Wadi Matar 
WM-2. Various buildings of variety of uses 
noted while   removing and cleaning surface 
debris. Site (Wadi Matar2) WM, A,B,C  
was cleaned by the Saudi  Commission  for 
Tourism and National Heritage. We divided 
time in 2114 between Wadi Matar (site WM-
1-2,3) and  sites WS 5 and 6. 

Brief Report of 2013 Mission:
Mission started its work in 2013 between 
26 Octoberand15 November with the 
team consistingof F.Felinof, B/M. Plan, 
W.S.Marion  Du brosiand and Syed Abdul 
Rehman al-Uqaili local representative of 
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SCTH responsible for organization and 
facilation. Mr.M.Malki member Directorate 
of Research Center shared the fieldwork.     

Work started by visiting sites in Wdi Matar 
for initial study. Site contained lots of debris 
in north –south area of site (Wadi Matar1) 
WM-1. It was registered WM-2 in 80’s during 
comprehensive survey of the kingdom. Wadi 
Matar site 2 located at the edge of an open 
area covered by bushes and trees. It consisted 
of three sites A, B, C. At end located Wadi 
Matar 3WM-3 in south. Collected surface 
objects of different period from site 1 Wadi 
Matar WM-1 contain lots of pottery shreds as 
it was the main settlement area. Wadi Matar 
1, WM-1pottey sheds may belong to the 
Roman period and Islamic era. It was likely 
the last settlement at Wadi Matar2WM-2. The 
artifacts suggested that these from the last 
settlement dated 2nd and 3rd century AD. On 
the other hand the site (Wadi Matar 3)WM-3 
was occupied for longer period from Islamic 
to the modern era first half of 20th century. 
The site is prominent with the presence of 
well in it.

Area “A” is composed of Wadi Matar2 WM 
-2 (Plate 8.2b) 10 building units smallest of 
these consisted of a small room less than 10 
m long, biggest buildings is about 20 m long 
. Courses of walls of five buildings still very 
well preserved. Same type of buildings found 
in Wadi Matar 2 WM-2B built with irregular 
stones, placed without plaster. Most of the 
doors made of two  stones raised and placed 
on the sides while lintel consisted  of one 

large stone. The walls and doors are badly 
damaged by rain. Lots of debris of bushes, 
stones, bones, sand, metal and pottery shreds 
are found around these buildings.   This 
area seems to be reserved for special type 
of houses, probably handicraft area. Pottery 
shreds are similar to those found on many 
sites in southern Arabia dated first half 
to first millennium B.C.  (red paste, open 
shapes, horizontal handles and circular base). 
Also found stamped pottery shreds like 
Mediterranean world (Italy or North Africa). 
It means the area was settled around first or 
second century AD. A small piece of bonze 
objects located (Plate 8.3a) on the floor of 
room in the west of area A. It could be piece 
of a small animal figure. We did not find any 
object like this anywhere else. It may belong 
to bronze age or old Roman era

Study of objects
(Wadi Matar  WM - 2/b):
Area B consisted of concentration of 
buildings (Plate 8.3b) it covers a large area 
of about 1400 square meter. Stone buildings 
oriented north-west and south –east. Ruins 
indicated a mixture of building material and 
remaining parts of wall contain lines while 
walls composed of 3 to 4 courses. Presence of 
plants and trees covered many architectural 
elements. These architectural remains are 
of value as these are located near religious 
center. (Wadi Matar 2/h—2/c-WM).26 
architectural units are given numbers or sign 
by small letters so that these could be studied 
and explain in detail. These are oriented from 
north to south as mentioned earlier.
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Model plan of an architectural unit 
represented a rectangular building some 
square shaped with courtyard and a fortified 
wall built with large stones. This was the 
general plan for the houses.  Size, height 
and area occupied depended upon the 
economic condition of the owner. Entrance 
of the building  was always same. Door 
consisted of three parts, lintel and stands, 
shoulders are absent in most cases. Entrance 
usually two meters wide, base of the door 
same  as width of door (Plate 8.4a). Outside 
of the door decorated. Small window over 
the lintel for ventilation were created. Three 
cases of this type are found at the site of 
Wdi Matr 2/b WM - b). Entrance to building 
(e) represented same specifications.

Most of the walls of building are medium 
sized between 50o 60cm high and thirty cm 
wide. Well Developed buildings had small 
thick walls about 70 cm. This is the condition 
of building (a) and western wall of building 
(e), western wall (locus r). Building (a) is very 
well preserved compared o other architectural 
units. Courses of walls build with big rocks 
as compared to other buildings. Builders put 
stones side by side and filled the space by 
small stones. Wall were covered by  plaster.  
We do not know the real height of walls 
but the complete buildings were built with 
stones.  Walls erected on stone foundations 
and courses were made carefully in proper 
order from wide base to narrow upward. 
Stones are found nearby thus local material 
was used in the construction of houses. 
Some time stones vary in size from .60 cm 

to 1.50 m sometimes courses reached to 2 
meter  in size but thickness of stones remain 
thin. Surface was cut about 50 cm deep on 
small thin and long stone slabs were placed 
one over the other. In reality no proper study 
has been done on these features. It is evident 
that only area and surface of buildings were 
disturbed underneath everything seems to be 
intact and need further detail study.

Wadi Matar 2/C/WM-2: 
After removing debris and moving bushes 
architectural elements in Wadi Matar 2/b-
WM we made soundings in area C where a 
rectangular shaped appeared at the circular 
angle consisting of layers of huge stones 
lying  on the floor (Plate 8.4b) Height of 
some reached 1.50m. Main entrance is 
located in the west of this courtyard with 
two large stones on the sides fallen on the 
floor today southern stone is 1.40 m high 
and northern 1.70 high but originally these 
were higher. Lintel ‘s width measured 1.20m 
(figure 9). There is another small door near 
north eastern corner of the wall with lintel 
erected on two large stones. In the northeast 
of wall on an inclined surface located figure 
of a small camel   carved in the (figure 10) 
rock. Inside the wall in excavation located a 
small bluish stone and pottery sheds.  A small 
stone water tank located near the bluish rock 
pottery shreds and mud elements on the floor, 
also located a small water tank in south near 
the wall.

A number of elements exposed in this locus 
in the middle and at elevated area located a 
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building occupying a large area, rectangular 
shaped extended towards east probably were 
two long walls 20 cm wide located op of Tel. 
Rows of tiles used in walls are fallen on floor. 
Width of walls 80 cm thick from outside 
double walls and 65 cm interior wall built with 
one row of stones. Entrance of the building 
located in the main compound and between 
the walls a passage (Plate 8.5a). Circular 
stairway 4 m wide located in middle at west. 
Nothing left here  except some elements and 
a sitting place facing west. Some parts of 
the chair is missing. Foundations laid on the 
surface consisted of small stones arranged  
densely in Locus facing outside wall . Its 
width about 20 cm. Main building is devoid of 
stones.  Width of stones facing building is 40 
cm, but only three stones are exposed partly 
in the sounding. Elements at the upper façade 
of the unit extended towards the interior 
façade of western wall of the building. It is no 
possible to explain all features but absence of 
remaining area we may say that stone tiles 
covered the foundation and walls.

In south of the main Tel a circular stone of 5m 
diameter is found we reached to it from north 
from a narrow door made of  one stone only 
at  about two meters from the main  building. 
A building like this located in the north with 
the same entrance other entrance is located in 
the north of outside wall. These elements still 
need study and explanation.

Directly in the north of the wall there is an 
area of 2 meters with animal dung lying there 
also some thin Nabataean shreds and some 

parts of stone objects. This   area attributed 
to first or second century AD (Plate 8.5b) 
in addition  to a carved stone of same type 
with of a camel head located at northeastern 
entrance. Lastly and at about 10 meters north 
of the wall found a stone with three words in 
Musnad writing.

Initial study and first removal of debris 
suggested that it has relationship with the 
place of prayer. It confirms with the presence 
of a small altar made of baked mud and small 
statue and camel carved on the rock. These 
sites are all located on a small Tel of Wadi 
Matar 2. WM2. It was planed and mapped.

According to the time spent by the team 
removing debris and architectural analysis 
at site (WdiMatar 2/b WM prepared plan of 
site (Wdi Matar 2) we draw sketches of all 
collected objects to prepare a catalogue of 
local and imported pottery shreds located at 
Farasan.It was to complete archaeological 
map of Ar-Khabeel. Also registered new 
sites in Wadi Hameed west of Wadi Matar in 
Damsak  and Saqeed islands.

In this 2013 survey we found best sites in Wadi 
Matar and Al-Arkhabeel. We cannot deny 
Roman presence. Archaeological evidence 
indicated communication between the people 
of Wadi Mataer and Roman military unit in the 
neighborhood of Qassar with advance field 
work and noted changes  in detail we fixed 
the location of site (Wadi Matar 2/h) WM-
2/c as the religious center. Several questions 
raised about the chronology of history of the 
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temple, method of praying or worshipping. It 
is possible the religious center had similarities 
with old south Arabian period. We could not 
clearly read the inscriptions located at site 
Wadi Matar WM-2/c    “l a sayadi” (Plate 
8.6a) the letters were upside down like old 
method of writing. In addition to the text 
is he offering for south Arabian deity “ ttr”  
Ushtar. Location of inscription of the same 
period at  site Wadi Matar 2/b WM  (Wadi 
Matar 2) WM2 suggested a time period 
between 7thor 8th century BC It is  important 
to trace the people of this community may be 
in the south east of  Farasan Island.  Island of 
al-Rakheel requires studies of its coastal area 
to  know changes occurred in the past and 
to understand the settlement in Wadi Matar. 
Further deep study of environment, ecology 
and real place of settlement can be understood 
by further investigations of the Wadi.

Brief Repot of the Mission 2014 AD:
Survey and excavations of the Mission 
continued between 16h November and 
1st December2014. The team consisted of 
F.Felnof (Director), B.M. Plan, W.S. Maryon, 
W.K. Philips (Archaeologiss), also later 
added Engineer Geomaticvs G. Daftiaand 
Geomorphology K. Baflous  as was the team 
in previous years. Daily supervisor of work 
and logistics was Mr.Abdul Rahmanal-Uqaili 
and representative of Saudi Commission 
for Tourism and National Heritage Riyadh 
Mr.M.E.Asiri participated in all field 
investigations. Wadi Matar is the official area 
for the protection and preservation of deer 
and gazelles.

As part of research and investigation Wadi 
Matar WM-2 J. Daftian was responsible 
for taking points by Dron (air kite) and 
photographs by photogramatery . Continued 
fieldwork under the supervison of K. 
Bafluous, Geomorphologist specialized in 
coastal studies to study ancient environment 
who joined the Mission  in 2013. The team 
spend three days in Wdi Shami for salvage 
excavation of a grave in an old  tomb (WS-5) 
and  make a quick study of site WS6.  But 
the time was short and Wadi Shami is quite 
big. Later we visited private museums of Mr. 
Muftaha and Mr.Siyadito to see their private 
collection.

Investigations in Wadi Matar:     

Survey and preparation of Maps
Work continued at Wadi Matar in two 
directions:  to survey and collect surface 
artifact in the wadi WM-2/A and collected 
pottery shreds and prepared a catalogue 
and classified according to different 
settlement periods. Pottery shreds classified, 
photographed and draw sketches of the 
material located in Wadi Matar and will 
be published in a report. Also coordinates 
for the sites located in 2013 registered 
taken by aerial Kite (dron) horizontally and 
vertically.  Regarding Geomorphological 
survey concentrated on the southern coastal 
area located in  ancient narrow gulf with the 
aim to date Wadi Matar as it  is close to sea. 
Specialist in Geomorphology took samples 
of sand dunes in the region. Thesed will 
laboratory tested and we shall get dates of sand 
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dunes in the region. Date of present animals 
and ancient environment phases would be 
analyses and dated. Department of Water will 
benefit from these studies to prepare future 
plans for irrigation and agriculture.

Soundings in Wadi Matar WM-2/c:
Second objective of the Mission was narrow 
and consisted of the study of buildings 
of (Wadi Matar WM-2/c) and to fixed its 
distribution and plan. Three main places 
were selected for soundings (Plate 8.4a) 
(F. Felnouf, W,C.Marion du brousi, W,B.
Plan andK,Philips) worked on the two areas 
(3,4) of western part of the building and   to 
check elements of entrance and façade. We 
continued excavation of previous year 2013 
AD and opened third (5) area in the south of 
building.  One of the aim was to know the 
relations between archaeological layers with 
the circular plan and to know old environment 
noted in 2013 AD. The team spend three days 
in Wadi Sham for salvage excavation of a 
tomb of old age (WS-5) and to check WS6 
during the two season 2013-2014.Time work 
in Wadi Sham was short due to difficulties in 
reaching the site and digging in the hard and 
difficult soil.  The team is sill initial phase 
of recognizing sites for further studies. These 
soundings were to select potential sites for 
future studies and investigations.   

Start digging in the area of at the entrance 
and stairway hidden as yet and  to know the 
main entrance to the building. Stones used in 
the building represented two phases.  Pottery 
artifacts suggested old south Arabic era 

(first half of fist millennium BC) (Plate 8.6) 
while other part represented first century of 
Christian period (Plate 8.7). In digging two 
main layers observed, after removing surface 
found fallen wall of western façade. Cleaning 
debris resulted in the discovery of first 
century of Christian ear as could be seen with 
the artifacts located. Under this settlement 
appeared virgin hard surface covering natural 
soli.

Then we reached to third sounding in which 
we found foundations of building laid directly 
on the surface with a number of stone courses 
to make flat blasé.  Fallen stones indicated 
abandon period.  Potter shreds in his period 
are different and miscellaneous. We located 
small figurine of an ox (Plate 8.7a) and pieces 
of copper (nails, metal plate, small bell, and 
lamps (Plate 8.7b). We may attribute these 
objects to first century of Christian era. Pottery 
sheds also belong to the same period (Dressel 
dated these - 1st century AD). Also located 
thin red ware of Nabataean period (1sr and 
2nd century AD) consisted of handles, storage 
jars, glass beads all these will be studied by 
a specialist.  

Cleaning of wall surfaces:  After removing 
debris decided o clean the walls of four 
corners and found that most of the stones 
in the room were not originally used  by the 
residents but these were stones  bought from 
neighboring settlement., representative of 
Saudi Commission for Tourism and National 
Heritage agreed and give  us permission to 
clean two altars named “ Dhu Qaroun” made 
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of local  stones (Plate 8.8a) similar to  those 
located in southern Arabia specially in the 
tomb of Tamna’a , capital of the Kingdom of 
ancient  Qatban.

We developed chronology of the settlement 
in addition to plan of the building cleared off 
debris. Results of digging in this building 
will be studied but it   raised many questions 
about the fortification wall and circular plan 
under it (Wadi Matar WM - 2/c)       

Salvage Work in Wadi Shami
Survey: Shortened the survey in Wadi Shami 
in 2014 and limited to two sites and their 
surrounding due to time limit. Two sites 
of Wadi Shami  (WS-5 and WS-6) chosen 
for removing debris and start excavations. 
Documented by GPS system and prepared 
map and grid plan. Note two different phases. 
Sites are located 400 m away from each other 
(Plate 8.8b).

Wadi Shami WS-5:
The site of Wade Shami (WS-5) is located 
in the sandy stony area in the   eastern Tel 
overlooking the lowland area at a height 
of about 6 meters. From this top we can 
see eastern coast located at about 2 km but 
from the site itself we  cannot see the coast. 
Remaining antiquities continued over area 
covering about 40 m north south and 45 m 
east-west . Here major artifacts located as 
under:

- At the  inclined surface of the hill a stone 
circular is located  “A”.

- At about 10 m in the east found a stone 
cairn appeared like a burial “B”.

- In the east of burial directly a tomb is 
located towards east that continued in 
south “Burial 1”.

- At about a few meters in north east of tomb 
1. Is the fenced erected on the ground “C”.

- At about 30 meters from the eastern part 
of hill and 150 m o the south of B, a small 
tomb is located “2”.

- About 100 m apart towards east burial 
2and 50m south of burial 1, a large burial 
is located ”3”.

In addition to these the team noted in 2011 
presence of two wells  at 10 meters  north 
east of tomb 1. One closed. In 2014 visited 
at the small wadi, under the site   a well 1.90 
m deep measuring 90c70 cm. Three burials 
1,2,3 are not fenced but, collected several 
pottery shreds around tomb 1.

Diameter of the stone circle “A” is about 
8 meters.  Stones around it are broken and 
fallen down. Its height was1.50m.There is 
nothing in the circle but flat land. Between 
this circle (A) and northeastern surface of 
the hill are found disturbed stones on the 
floor. In addition to a few meters apart a 
small building built with huge stones (40cm 
x 30cm 20cm) is located preserved until two 
courses of stones; located between this stone 
circle B on the ground and cairn B, a huge 
stone cistern (80 cm. long, 40 cm. wide and 
20 cm deep).

Stone cairn and small stones B continued in 
a circle  form of 20 m diameter, over it at a 
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height of 1.20 m appeared stones  covering 
cairn with mud and sand  thus covering the 
grave and its structure, but stones, flat and 
thin covered the grave. These stones bough 
from somewhere else and tumulus of huge 
size stones represented a chain of cairns or 
graves located in the area.

Tomb 1:  Oriented from northwest to 
southwest 75 m long and 35 m wide tumulus 
B and in the end of northwest a large grave is 
located in small inclining are dipping towards 
west to east where 260 graves are found all 
oriented towards west south to east north. 
These are loosely located near each other at 
a distance of about 1 meter. Graves are clear 
but shapes are different pentagonal in shape 
4 in corners and one in the middle arranged 
in lines forming oval shaped cairns.  Small 
cairns graves micro-tumuli (2.50 m long, 
1.50 m wide) built with medium sized stones 
(measuring 30x 20x 10cm) (Plate 8.9a). Some 
time stones are arranged around the tombs 
with some decorations on them. Tombstones 
are found on the top of some graves,in one 
case we found a new tombstone. One of the 
tombstones is still present in its original place 
and position.  In 2014 found a tombstone on 
the surface in good condition. The grave yard 
is pre-Islamic, late period of prehistory.  In 
northwest of the grave yard at an intersection 
point of cairn B, appeared a secret digging 
of present time probably under small grave 
micro-tumulus oval shaped besides it located 
a small grave with same  orientation like 
micro-tumulus, its  interior length1.95m,  60 
cm width and 1,50 m located in 2011. The 

team found that the graves were left open 
mud and bones scattered around the grave.  
Wed excavated one of the graves in 2014 and 
found interior walls built with well shaped 
stones placed in courses of 20 cm with some 
pebbles inserted in empty spaces. Floor was 
also made of  flat  stone tiles. We found that  
all graves are of same type differ in only 
some special case or special area for the grave 
yard or in the area of tumulaire B which was 
probably previous area of burial 1 or under 
graves of different type.

Area “C” located directly in the neighborhood 
of graveyard 1 in northeast,  built with  rows 
of stones on the floor in pentagonal form.  It 
is extended to about 35 meters with irregular 
stones but placed in regular order on the floor 
at a distance of 30 cm. These are placed in 
deep soil. Old construction is located inside 
this fenced area which is sandy and muddy 
flat area.

Tomb  2 contains 25 graves oriented west 
east arranged in a row. Graves are made of 
small stones in straight line of 1.90 cm long.  
There are other graves of smaller and smaller 
for children built with small stones and in the 
middle grave of a woman. This is an ancient 
regional tradition In some special case located 
in east or both sides stones like tombstones 
but without any writing or decorations. These 
are in direction of Muslim graves but are not 
Islamic.

Tomb 3 covers an area of about 95m (north 
northwest/ south southeast), 25 m wide 
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(west southwest/ east northeast) here also 
we did not find much pottery sheds. About 
35burials are located oriented towards east-
west. Built with layers in irregular form and 
in oval shaped and are surrounded by rough 
stones. Walls gradually narrows upward on 
both sides measuring 30 to 1.60 meters and 
separated from each other by 30 to 60 cm. 
IN few conditions stones are smaller placed 
in middle of the grave. These are women or 
children graves. In south eastern side are 
some small graves built with small and well 
shaped stones bought from some other place. 
On several tombstones are found built with 
coral rocks. Orientation, direction and type 
of stones suggested that these could be early 
Islamic graves.  

This site is important as there are various 
sets of graves representing different phases 
of human life (pre-Islamic to early Islamic 
period) and 2 and3 (Islamic?) was stone cairns 
Tumulaire B also for burials, but fenced area 
C and A is  not burial. Fenced area with larger 
standing stones could be an area associated 
with burials or religious rituals with a service 
building in northeast. The use of fenced area 
is ambiguous.

Wadi Shami WS-6:
Site of Wadi Shami (WS-6) is a residential area 
located at 500 m northwest of Wadi Shami 
WS-5.It is an area of stones and un organized 
but in general flat the east directly. In the 
lowland area of the valley is an agricultural 
area. The area consisted of rectangular 
shaped buildings with double walls of 70 

cm façade built with irregular stones (Plate 
8.9b)  Walls are mostly damaged built with 
stones of 80 cm x 90 cm long, 20-30 cm 
thick in size oriented  towards north south.  
North-east  area of rectangular buildings is 
wide  in area. Collected pottery shreds as 
Wadi Shami (WS- 6) was a settlement area 
and Wadi Shami WS5 was its burial ground 
or cemetery.  But the size of cemetery is too 
small to accommodate deceased of (Wadi 
Shami (MS-5). Pottery shreds located at Wadi 
Matar belong to  Musnad al Janubi era (first 
half of  1st millennium BC).This settlement 
area is older to that of  Wadi Shami MS-5. 
It is possible that Wadi Shami (MS-5) still 
need o be excavated.  The grave yard  belong 
to older period as compared to Wadi Shami 
(WS-6).

Salvage excavations of the tomb in 
Wadi Shami (WS-5) graveyard 1.
The team has very short time to choose 
the grave to take necessary steps for 
documentation and detailed investigation. 
We were short of an anthropologist also. We 
thought it is better not to open a virgin grave.  
We decided to open an already disturbed 
tomb. In 2011 we decided to select this big 
grave ( 5 m east west and  2.85 m north south) 
. A small hole was made initially, upper stone 
removed, we checked it and closed it again. 
The team in 2014 dug here to reach its end. We 
found the grave was already opened, bones 
were scattered. These bones were collected 
last year in 2011 and the grave left open. 
Artifacts were mixed up with other material 
during this time along with remains of human 



ATLAL 28 PART TWO 158 159

skeleton. To find treasure western part of the 
grave was also opened. Human bones and 
some rare artifacts, pottery shreds found here 
which will be studied by an anthropologist 
later. We concentrated on the construction of 
grave. Grave was built with calcareous stones 
beautifully arranged 30 cm high stones. Wall 
covered with nice and thin stones sheets on, 
one we found three symbols. Walls built with 
Stone sheets well preserved until now.  Grave 
was probably used for more then  one body. It 
means the capstone was removed and grave 
was opened for many times Tiles from the 
wall fallen down in the grave and covered by 
small stones and sand, but grave shape is still 
well preserved.

Result of these initial investigations:
At the end of this report there are various 
points of previous investigations  to be 
considered before describing the sites and 
further studies.

We have two different important points about 
the main island of al-Rakhbeel and before 
further studies that needs to be taken into 
consideration.  

First chronology of the area, pottery artifacts 
scattered on the surface represent two different 
cultural periods1. Old South Arabian period 
(first half of first millennium BC) in Wadi 
Matar (sites of Wadi Matar WM -1,  Wadi 
Matar WM-2, and Wadi Matar WM-3) and at 
site WS-6 located in  Wadi Shami attributed 
to  the old ages,1stcentury Christian era 
(Wadi Matar WM-2.. Concentrated on small 

demolished buildings and the area of pottery 
scatter and site (Wadi Shami).Heavy pottery 
scattered located in Wadi Shami – 5, as well 
as a big tomb of the old age.

At this stage settlement in Wadi Shami not 
existed also it is possible the same in  Wadi 
Matar. There is no doubt there was a large 
temple in Wadi Matar (WM-2/c) near the 
site of Qassar which was also the Roman 
military stationin2nd century AD, certainly  
settlement re-established in old south Arabian 
period but religious values  were different. 
Wed found sites in Wadi Matarat about 3 km 
near the present coastal area. Studies are still 
ongoing about these sites. Site of Wdi Shami
Was present at the coast of where a large 
found at the east coast of the island at about 3 
km. But to reach there is difficult due to very 
rough land. It is possible that the settlement 
at the coast moved away in the last many 
years due to the movement of coastal area.

We witnessed agriculture in present Wadi 
Matar and Wadi Shami in addition to an 
oasis located at 2 north of Wadi Matar. Also 
there is possibility of farming in the region to 
fulfill the need of large local population. Also 
fishing and related production provide help 
to the economy of the area. At t he end wecan 
say increase in the jobs for the local people. 
There is some job problem in Wadi Shami 
WS-6. It is possible further excavations of the 
graves provide us evidence of the life style of 
local people in the past. We may say that there 
could possibly be some relationship between 
the people of this region with those in the 

Farasan Island Survey 2014

north of big island in sixth century AD.  In 
the big excavated grave several people were 
buried  but in other graves only one body was 
buried .The question is the people buried had 
relation with this area such as WS-6 Wadi 
Shami where settlement reestablished this 
need further investigations.

Real role of Wadi Matar is ambiguous and 
waiting for future excavations.
Wadi Matar site WM-2C is certainly 
connected with religion but need further 
evidence. Regarding Wadi Matarsie WM-2/B 
there are several buildings and architectural 
components also site WM-2/A represented 
settlement areas where large quantities of 
pottery shreds and metal objects are located 
.It is at present noted that this site is associated 
with temple. Further survey and excavations 
shall provide us more information on the 
burials of Wadi Matar and its relations to the 
old South Arabian Period and settlement era 
of first century AD. 



Cover Photo: A collection of beads, shells, stone and coper pieces from Qurayyah site, 
Tabuk Region (first season 2015 AD / 1437AH) صورة الغالف: مجموعة خرز من األصداف وحجارة وقطع نحاسية من موقع قرية مبنطقة تبوك (املوسم ١٤٣٧هـ / ٢٠١٥م)



Journal of Saudi Arabian
Archaeology

Vol. 28
1441 H / 2020 AD

Vo
l. 

28
20

20
 A

D

¿hô°û©dGh øeÉãdG Oó©dG
(Ω2020/`g1441)

¿
hô

°û©
dGh

 ø
eÉã

dG O
ó©

dG
(Ω2

020
/`g

144
1)

ATLAL

AT
LA

L

∫ÓWCG

∫Ó
WCG


	Atlal Volume 28 Arb
	Atlal Volume 28 Plates
	Atlal Volume 28 Eng



